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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับเปนแนว
ทางการบริหารจัดการ  และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา  “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้  เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน  และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และควรกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ  อาทิ  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตร  สัดสวน
นักศึกษาตออาจารยผูสอน 

๔. ระบบการจัดการศึกษา 
 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษา
เพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกัน  อาทิ  ระบบไตรภาค  หรือ
ระบบจตุรภาค  กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไวในหลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษา  
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ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา  การคิดหนวยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ  
การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค 

 อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปน
ระบบมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  โดยใหศึกษา

รายวิชาตาง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง   
การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือ
รายวิชาขั้นสูงอีก  และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

๖. การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา  เพ่ือผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ  ออกมารับใชสังคม  รวมทั้ง
มุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง  ใหสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรูใหม  สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร  
และระดับอนุปริญญา)  ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น  เชน  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัย
อาชีวศึกษา  เปนตน  ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา   ควรมีเหตุผลความจําเปนในการเปดสอนและตองคํานึงถึงความตองการบุคลากร 
ในสาขาวิชานั้นเปนสําคัญ  รวมท้ังคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลว
ในสถาบันอื่น 

๗. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
 ๗.๑ คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ซึ่งมี

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น  รวมทั้ง
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 ๗.๒ อาจารยประจํา  หมายถึง  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดาน 
การสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน  (มิใช
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เต็มเวลาตามเวลาทําการ)  ท้ังนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา  ๑  หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไมได  และตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร 
ใดในขณะหนึ่ง ๆ  เทานั้น 

  ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน  
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น  ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ๗.๓ อาจารยประจําหลักสูตร  สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิ 
ของอาจารยในแตละหลักสูตร  ท้ังคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา  สําหรับผูท่ีจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนคณาจารยท้ัง  ๒  ประเภทดังกลาวในระดับบัณฑิตศึกษา  ตองมีคุณสมบัติ  
ครบถวนในการทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ  และอาจารยผูสอนตามที่เกณฑกําหนด  โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  
พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  และใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูล
ดังกลาว  เพ่ือประโยชนในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป 

 ๗.๔ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การติดตามประเมินผลหลักสูตร  และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 ๗.๕ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารย
ประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น  สวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได  ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง  เปนสาขาวิชา 
ท่ีขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ  อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมใหทําหนาที่เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 

  อนึ่ง  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได  แตตองไมเปนประธานกรรมการ  และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง 

 ๗.๖ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง  บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เปนอยางดี  ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ  หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น  สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  อาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
ในสาขาวิชานั้น ๆ  เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ  
เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ  ๙  ขึ้นไป  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ  หรืออาจารยผูสอน  ท่ีไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ต้ังแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน  สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
แทนเปนกรณี ๆ  ไป  โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และตองแจงคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย 

  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษ  ใหประเมินผลงานทางวิชาการ 
ใหเทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

๘. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกา
ท่ียังไมสําเร็จการศึกษาดวย 

๙. การสอบผานภาษาตางประเทศ 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  กําหนดใหตองสอบผานภาษาตางประเทศ

อยางนอย  ๑  ภาษา  เกณฑดังกลาวใหใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล  ผูเรียนในหลักสูตรเดียวกันไมจําเปน 
ตองเรียนภาษาตางประเทศภาษาเดียวกันก็ได  ภาษาตางประเทศในที่นี้  หมายถึง  ภาษาที่เปนเครื่องมือ
ในการศึกษาคนควาความรูเพ่ือทําวิทยานิพนธ  สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษหากผูเรียน 
ชาวตางประเทศรายใดมีการทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศไทย  ยอมใหกําหนดเปนภาษาไทยได  
ยกเวนกรณีท่ีผูเรียนเปนคนไทย  ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศ  สวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย
ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศเทานั้น 

๑๐. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากตําราตาง ๆ   
ท่ีจะใชศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง  สวนใหญจะเปนตําราภาษาอังกฤษ  และควร
ใหความสําคัญกับภาษาไทยเพื่อเปนเอกลักษณและภาคภูมิใจในความเปนไทย 
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๑๑. การสอบวิทยานิพนธ  ควรเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  โดยเฉพาะวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก  ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัยท่ีสามารถตรวจสอบได 

๑๒. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑) 
 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑)  ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ

อยางเดียว  ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ 
 ๑๒.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล  และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได 

 ๑๒.๒ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได  
และมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 ๑๒.๓ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะรองรับ  และสนับสนุน
งานวิจัยของผูเรียน 

 ๑๒.๔ สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 
 ๑๒.๕ สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได 
๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท  

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ใหเขาศึกษา 
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  โดยเทียบโอนหนวยกิตได  
ไมเกินรอยละ  ๔๐  ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

 ๑๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ใหใชคุณวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา 

 ๑๓.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา  ๖  ป  หรือเทียบเทา
ปริญญาโท  สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน 

๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
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 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ใหแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรอง  ท้ังนี้  เพ่ือมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือ
ศึกษาตอ 

๑๕. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 


