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กฎกระทรวง 

มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง   และมาตรา  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยามค าว่า  
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง   แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้    
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวนัที่  

๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที ่ 

๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษา 

สู่การปฏิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้   
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการ  ผลลัพธ์  คุณภาพ  และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



“มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ   หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างาน
ระหว่างการศึกษา 

“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

“แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  แผนระยะห้าปีซึ่งก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือใช้ใน 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  ในการส่งเสริม  

การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ 

ข้อ ๕ มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานศักยภาพ  
และความพร้อม  มาตรฐานการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐาน
การด าเนินการเพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีมี่คุณภาพ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานศักยภาพและความพร้อม 

 
 

ข้อ ๖ มาตรฐานศักยภาพและความพร้อม  เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้ในการพิจารณาการจัดตั้ง
และการประเมินสถานภาพการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย   

(๑) ด้านกายกาพ   
(๒) ด้านวิชาการ   
(๓) ด้านการเงินและการบัญชี   
(๔) ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านกายภาพ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง 
 (ก) เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (ข) เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกบัสถานที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบันอุดมศึกษา 
 (ค) อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๒) พ้ืนที่ด าเนินการ 
 มีพ้ืนที่ด าเนินการรองรับความเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนตามพันธกิ จ    

และเพียงพอส าหรับการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล  โดยให้มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
(๓) โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ก) มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เหมาะสม  และเพียงพอ 

ต่อการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา   
 (ข) มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ  โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
 (ค) มีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย   ระบบป้องกันอัคคีภัย   โดยให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (ง) มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เรียนทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะผู้ที่ต้องได้รับ 

ความช่วยเหลือเปน็พิเศษ 
 (จ) มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริบทของสงัคมดิจิทัลทีท่ันสมัย 
ข้อ ๘ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้   ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชา 

และรายวิชาที่เปิดสอน  โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุ ดมศึก ษา    
และมีจ านวนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 

(๒) มีระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  เ พ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ 
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(๓) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับสาขาวิชาและรายวิชาที่เปิดสอน   
มีการบ ารุงรักษาและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง 

(๔) มีระบบและเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
กับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 

ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านการเงินและการบัญชี  ดังต่อไปนี ้
(๑) มีเงินทุนและทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งแหล่งทุนเพียงพอส าหรับการด าเนนิการตามพันธกิจ 
(๒) มีการวิเคราะห์รายรับ  รายจ่าย  ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรการศึกษา  และความคุ้มคา่

ของการด าเนินงาน   
(๓) มีการประมาณการสถานะการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต  

และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงินส าหรับการด ารงอยู่  
ของสถาบันอุดมศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

(๔) มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระบบตรวจสอบที่มีมาตรฐาน 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 

ในเชิงบริหารด้านต่าง ๆ   ที่หลากหลาย  สามารถชี้น าและก ากับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา   
(๒) มีผู้บริหารซึ่งมีความซื่อสัตย์และประสบการณ์ในด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
(๓) มีบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีความรู้  ความช านาญในการบริหารจัดการ  โดยมีระบบ 

การบริหารและการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๔) มีระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับสภาสถาบันอุดมศึกษา   ผู้บริหาร   

และคณาจารย์ในทุกระดับให้มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(๕) มีระบบการรับฟัง  การวิเคราะห์  และการตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน  ผู้ใช้บณัฑติ  
ท้องถิ่น  และสังคมในการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  การเปิดหลักสูตรการศึกษา  การจัด 
การศึกษา  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  การประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินผล  ทั้งนี ้  
โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนและกลุ่มตา่ง ๆ   จะได้รับ 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๑ มาตรฐานการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา  เป็นมาตรฐาน
เพ่ือให้การด าเนินการตามภาระหน้าที่หลักเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ  
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 

(๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน   
(๒) ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม   
(๓) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
(๔) ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน  ดังต่อไปนี ้
(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 

แนวทางการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ความต้องการของชุมชน  สังคมและประเทศ  ทั้งนี ้ 
ตามความเชี่ยวชาญและอัตลกัษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา   

(๒) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายไม่ว่าแบบให้ปริญญาหรือแบบไม่ให้ปริญญา   
เพ่ือส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวติ   

(๓) จัดท าและบริหารหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
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(๔) มีการพัฒนาคณาจารย์ในเ ร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้   ทั้งในระบบชั้นเรียนและ 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและการดูแลผู้เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา 

(๕) ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทีก่ าหนดไว้ในแต่ละหลักสตูรการศึกษา   

ข้อ ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิ จัยที่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประ เทศ    

และเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปะและวัฒนธรรม  หรือสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  ตามความเชี่ยวชาญ 
และอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอดุมศึกษา   

(๒) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสน องต่อการพัฒนาและ 
ความต้องการของประเทศหรือพ้ืนที่ 

(๓) พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์  นักวิจัย  และผู้เรียน  ให้มีความสามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุน  การจัดสรรงบประมาณ  
และทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างผลงานวจัิยและนวัตกรรม 

(๔) ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย 
แก่ผู้เรียน 

(๕) จัดให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย   นวัตกรรม  และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภ าพ  ส ามารถ เ ข้ าถึ ง ฐ านข้ อ มูลด้ านการวิ จัย และนวั ตกรรมตามศักยภาพของ 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา   

(๖) ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการวิจัย   การประกันคุณภาพการวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม  และมีการประเมินผลกระทบของผลงานวจัิยและนวตักรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

(๗) ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ 
ข้อ ๑๔ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางการบ ริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่   ทั้งนี้    

ตามความเชี่ยวชาญและอัตลกัษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
(๒) ก ากับดูแลกระบวนการบริการวิชาการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   ทั้งที่เป็น 

การบริการของหน่วยงานและของคณาจารย์  โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุ มชน    
สังคม  และประเทศ  ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของกลุม่สถาบนัอุดมศึกษา 

(๓) ส่งเสริมให้คณาจารย์  ผู้เรียน  และชุมชน  ร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาชุมชนในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้าง
ประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้และเพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
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(๔) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เ รียน  
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

(๕) ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการและมีการก ากับติดตามการให้บริการ
วิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

ข้อ ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการด้านการทะนบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ    

เ พ่ือการธ ารงรักษา  สืบสาน  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยหรือการพัฒนา  ต่อยอด  และ 
สร้างคุณค่าใหม่  ทั้งนี้  ตามความเชี่ยวชาญและอัตลกัษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) จัดให้มีรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมที่สร้างความรู้ควา มเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์  ศิลปะและวัฒนธรรม  และประเพณีที่หลากหลายของทอ้งถิน่และของชาติ   

หมวด  ๓ 
มาตรฐานการด าเนินการเพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 

ข้อ ๑๖ เ พ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานตามหมวด   ๑  
มาตรฐานศักยภาพและความพร้อม  และหมวด  ๒  มาตรฐานการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
ของสถาบันอุดมศึกษา  อย่างครบถ้วน  และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพและมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล  สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนนิการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ากลยุทธ์เ พ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   โดยมีการจัดท า 
และด าเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนของประเทศ  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
ตามกลยุทธ์และการด าเนินงานตามพันธกิจ  และมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  ทั้งนี้  โดยมีตัวชี้วัดที่ประเมินผลได้อย่างแท้จริง 

(๒) จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือน าความคิดเห็นไปใช้ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการและ 
สร้างความพึงพอใจให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นได้เสยีอย่างต่อเนื่อง 

(๓) ติดตาม  ทบทวน  และปรับปรุงแผนตาม  (๑)  และผลการด าเนินการให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยมีการรวบรวม  วิเคราะห์  และจัดการข้อมูล 
อย่างเหมาะสม  สามารถน ามาใช้สนับสนุนการตัดสนิใจ   

(๔) ประเมินความต้องการด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร   มีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามพันธกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ  มีระบบบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมการน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่    
และท าให้บุคลากรมีความม่ันคงในอาชพี   
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(๕) มีการติดตามและรายงานผลลัพธ์  รวมทั้งมีการจัดท าและด าเนินการตามแผนการปรับปรุง
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ในด้านที่ส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผลลัพธ์ ด้านการเรียนรู้ของผู้เ รียน   ด้ านการวิ จัยและการสร้างนวัตกรรม 
ด้านการบริการวิชาการ  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  และผลลัพธ์ตามพันธกิจที่สถาบันอุดมศึกษาประกาศ 
ต่อสาธารณะ   

 (ข) ผลลัพธ์ด้านการท าประโยชน์ให้ทอ้งถิน่และสังคม 
 (ค) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของผูเ้รียนและผู้มีส่วนได้เสีย 
 (ง) ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  ทั้งด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร  

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  ด้านความม่ันคงในอาชีพ  ด้านสวัสดิการและผลประโยชนต์อบแทน 
 (จ) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร  การก ากับดูแล  และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
 (ฉ) ผลลัพธ์ด้านการเงิน  การงบประมาณ  และความคงอยู่หรือเพ่ิมขึ้นของผูรั้บบริการ 
ให้คณะกรรมการเผยแพร่รายงานผลลัพธ์ตาม  (๕)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  ให้ประชาชนทราบ  

เป็นการทั่วไป 

หมวด  ๔ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น  ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง   ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้เรียน  คณาจารย์    
และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๑ ในวาระเร่ิมแรก  การใด ๆ  ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   บรรดาที่ถูกยกเลิก 
โดยกฎกระทรวงนี้   ซึ่งด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ได้แจ้งให้ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบภายในหกสบิวนั
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศดังกล่าวจนกวา่
จะแล้วเสร็จ  เว้นแต่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และ 
มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริหารรา ชการกร ะทร วงการ อุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์    
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยามค าว่า  
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

เข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน  

ผลการเรียนระดับปริญญา  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา   

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ

ปริญญาโทสองปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนนิการหลกัสูตรระดบั

ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๗) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรีสองปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๘) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๙) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑๐) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๑๒) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เ ร่ือง  แนวทาง 
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกติระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๑๓) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เ ร่ือง  แนวทาง 
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๑๔) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เ ร่ือง  แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิด 
และด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญา  ในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   
๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

(๑๕) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เ ร่ือง  นโยบายการยกระดับมาตรฐ าน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  

และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา   
และข้อก าหนดขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  เ พ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ   
ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

“มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลกัสตูร
การศึกษา  คุณลักษณะ  คุณภาพ  และเกณฑ์อื่นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล   
การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ  หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างาน
ระหว่างการศึกษา   

“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

“ระบบทวิภาค”  หมายความว่า  ระบบการจัดการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา  โดยแบ่งออกเปน็
สองภาคการศึกษาปกติ  และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบห้าสัปดาห์ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  ในการส่งเสริม  

การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  การติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ 

ข้อ ๕ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 
(๑) มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
(๒) มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(๓) มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อ ๖ มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็น

จ านวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวภิาค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติสองปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่

หกสิบหน่วยกิต 
(๒) หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติสามปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่

เก้าสิบหน่วยกิต   
การส าเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง  ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอนุปริญญาด้วย 
ข้อ ๗ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เ รียนคิดเป็น

จ านวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวภิาค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติสี่ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

หนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยกติ 
(๒) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติห้าปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่

หนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยกิต 
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(๓) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่าหกปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสบิหนว่ยกิต 

(๔) หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่าเจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
การส าเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง  ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีด้วย 
ข้อ ๘ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเปน็

จ านวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวภิาค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มีจ านวน

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ายีส่ิบสีห่น่วยกติ   
(๒) หลักสูตรปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่สามสิบหกหนว่ยกติ 
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก  กรณีผู้เรียนส าเร็จปริญญาตรี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เจ็ดสิบสองหน่วยกิต  ส าหรับกรณีผู้เรียนส าเร็จปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าสี่สิบแปด
หน่วยกิต 

การส าเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง  ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละระดับคุณวุฒิด้วย 

ข้อ ๙ ให้คิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามขอ้  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหนว่ยกิต 
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกติ 
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกติ 
(๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงง าน

หรือกิจกรรมนั้น ๆ   ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับหนึง่หน่วยกิต 
(๕) การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหนว่ยกิต 
(๖) วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   

ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหนว่ยกิต 
(๗) กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น   

การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต  ให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้นับระยะเวลาการศึกษา
และการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวภิาคโดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๐ มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา  หรือหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาโทสองปริญญา  ในสาขาวิชาที่ต่างกัน  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เ รียนคิดเป็นจ านวน  
หน่วยกิตรวมตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  และต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ  
ของทั้งสองปริญญานั้น 

ข้อ ๑๑ มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  หรือหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก  ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชา  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้
ของผู้เรียนคิดเป็นจ านวนหน่วยกติรวมตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  และต้องมีผลลพัธ์การเรียนรู้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของทั้งสองปริญญานั้น 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนยีบตัร
บัณฑิตชั้นสูง  ต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี ้

(๑) ชื่อปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และสาขาวิชา   
(๒) ปรัชญา  วัตถุประสงค์  และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(๓) โครงสร้างหลักสูตร  รายวิชาและหน่วยกติ   
(๔) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
(๕) ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร  ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์   
(๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(๗) การประเมินผลการเรียนและเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 
(๘) การประกันคุณภาพหลักสูตร   
(๙) ระบบและกลไกในการพัฒนาหลกัสูตร 

(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดเกณฑ์ซึ่งเป็นรายละเอียดในแต่ละรายการตามวรรคหนึ่ง  

ให้เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงได้ 

ข้อ ๑๓ เ พ่ือประโยชน์ ใ นการส ร้างความ ม่ันใจในคุณภาพของผู้ส า เ ร็จการศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลักสูตรการศึกษา 
ในแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  และติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว   
ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  และน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้   
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๔ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  เพ่ือเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาในอีกสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  ให้เทียบโอนได้ตามหลักการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน   
และมีสาระส าคัญครอบคลุมรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๓) มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตรวมที่รับเทยีบโอนไม่เกนิสดัส่วนที่คณะกรรมการก าหนด 
(๔) หลักการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๕ การสะสมผลการเรียนรู้เ พ่ือคุณวุฒิตามระดับ  เ พ่ือพัฒนาตนเอง  หรือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  เ พ่ือส าเร็จหลักสูตรการศึกษาหรือเพ่ือขอรับปริญญา  ให้กระท าได้โดยระบบคลัง  
หน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

(๑) การน าผลการเรียน  ผลลัพธ์การเรียนรู้  สมรรถนะ  หรือประสบการณ์มาเทียบหน่วยกิต
และสะสมในคลังหนว่ยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน 

(๒) การไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองอายุ  คุณวุฒิของผู้เรียน  และระยะเวลาในการเรียน 
(๓) การลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต  โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลา 

ในการสะสม 
(๔) การลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกติในสถาบนัอุดมศึกษามากกว่าหนึง่แห่งได้ 
ข้อ ๑๖ การเทียบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศกับหลักสูตร

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเ ร็จการศึกษา  โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น  หรือได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือวิชาการของประเทศนัน้  

(๒) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบได้กับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๗ การเทียบหลักสูตรการศึกษาที่ จัดโดยองค์กรวิชาชีพ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
หน่วยงานของเอกชน  กับหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรการศึกษาที่ขอเทียบต้องจัดโดยองค์กรวิชาชีพ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน
ของเอกชน  ที่มีวัตถุประสงค์  หน้าที่และอ านาจในการจัดหลักสูตรดังกล่าว 

(๒) เ ป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบได้กั บมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
เผยแพร่หลักสูตรที่ให้ปริญญาทั้งที่ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ข้อ ๒๐ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและสนับสนนุการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๒๑ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น  ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้ เรียน  
คณาจารย์  และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกวา้งขวาง 

ข้อ ๒๓ หลักสูตรการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนอยู่หรือที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบตามมาตรา  ๕๕   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบ้ังคับ  ให้ถือวา่
เป็นการด าเนินการตามกฎกระทรวงนีแ้ล้ว 

ข้อ ๒๔ ในวาระเร่ิมแรก  การใด ๆ  ที่เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา   บรรดาที่ถูกยกเลิก 
โดยกฎกระทรวงนี้  ซึ่งด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันทีก่ฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และสถาบันอุดมศึกษาไดแ้จ้ง
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศดั งกล่าว 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ  เว้นแต่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๒๖   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

มาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยามค าว่า  
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“การขอต าแหน่งทางวิชาการ”  ให้หมายความรวมถึง  การพิจารณา  การก าหนดและแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
“ระบบทวิภาค”  หมายความว่า  ระบบการจัดการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา  โดยแบ่งออกเปน็

สองภาคการศึกษาปกติ  และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบห้าสัปดาห์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการ

ข้ าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้าราชก ารพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



“คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  
ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ 

ข้อ ๔ การขอต าแหน่งทางวิชาการ  ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  โดยประธานกรรมการและกรรมการต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่ งไม่อยู ่
ในสังกัดสถาบันอดุมศึกษานั้น  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับต าแหน่งทางวชิาการ   

ข้อ ๕ การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  มีสามระดับ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ 
(๒) รองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
นอกจากต าแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอุดมศึกษาอาจมีต าแหน่งทางวิชาการ  

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายได้ 
ข้อ ๖ การขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ระยะเวลา 

ในการด ารงต าแหน่ง  และระยะเวลาในการสอน   
(๒) ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษา  

ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกวา่สามหนว่ยกติในระบบทวภิาค 
(๓) ผู้ขอต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง 

จากหลากหลายสถาบัน  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ  หรือสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewers) 

(๔) ผู้ขอต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่เหมาะสม 
สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งคณาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ต่างไปจาก  (๑)  

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้  โดยเสนอขอต าแหนง่ทางวชิาการโดยวิธพิีเศษ 
ข้อ ๗ ใ ห้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่ งตั้ง คณะอนุกรรมการ 

เพ่ือประเมินผลการสอนของผู้ขอต าแหน่งทางวชิาการตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่สภาสถาบันอดุมศึกษา
ก าหนด  และเสนอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่อยู่ 
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  (readers)  เ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  และเสนอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา   

เม่ือผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการผ่านการประเมินผลการสอนตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอผลการพิจารณาของคณะผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพร้อมความเห็น
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าสมควรแต่งตัง้ใหผู้้ขอต าแหน่งทางวิชาการด ารงต าแหน่งนั้นหรือไม่ 

ข้อ ๙ คณะกรรมการห รือคณะกรรมการข้ าราชการพลเ รือนในสถาบันอุดมศึก ษา  
อาจก าหนดให้การขอต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด  ไม่ต้องแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวฒิุ 
ตามข้อ  ๘  ส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการที่ผู้ขอมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จ านวนมาก 
และได้รับการอ้างอิงอย่างสูงในฐานข้อมูลนานาชาติซึง่เป็นที่ยอมรับ  และมีค่าดัชนีผลลัพธ์และผลกระทบ
ของงานวิจัย  (life  time  H-index)  สูง  ตลอดจนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยส าคัญ  โดยคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิช าการต้อง พิจารณาผลงานทางวิช าการ  รวมทั้งพิจารณาจริยธ ร รม  
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้นั้น  และให้น าข้อ  ๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือใช้ในการพิจารณา 
แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ  ให้สถาบันอุดมศึกษา 
น าเข้าข้อมูลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระบบฐานข้อมูลท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการแห่งชาติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มัติการแต่งตั้ง  หรือวันที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับแจ้งการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ การเสนอขอทบทวนมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา  ให้ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ ไม่เกิน 
สองคร้ัง  โดยแต่ละคร้ังให้ยื่นเร่ืองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ  และต้องแสดงเหตุผล  
ทางวิชาการสนับสนุน 

ข้อ ๑๓ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอต าแหน่ง  
ทางวิชาการซึ่งเป็นผู้ที่กระท าผดิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวกบัผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ  

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มี 
การกลั่นกรองผลการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับหนึ่งระดับใดได้ 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการขอต าแหนง่ทางวิชาการในสถาบันอดุมศึกษาที่ก าหนด 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและสนับสนนุการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการห รือคณะกรรมการข้ าราชการพลเ รือนในสถาบันอุดมศึก ษา   
อาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
ในสถาบันอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้เรียน  
คณาจารย์  และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกวา้งขวาง 

ข้อ ๑๙ การขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
ตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วย 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  แล้วแต่กรณี   
จนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามมาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ประกาศและระเบียบดังต่อไปนี้  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ้
ใช้บังคับและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎกระทรวงนี้  ยังคงใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการมาตรฐาน  
การอุดมศึกษาจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(๑) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๒) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่   
๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๓) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่   
๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๔) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่   
๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๕) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ  
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ก่อนน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
แต่งตั้ง  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๖) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ  
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย ์ ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๗) ประกาศ  ก.พ.อ.  เ ร่ือง  มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๘) ประกาศ  ก.พ.อ.  เ ร่ือง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๙) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๑๐) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่   
๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวนัที่  
๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

(๑๒) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวชิาที่เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวนัที่  
๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๑๓) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
วิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และ 
มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริหารรา ชการกร ะทร วงการ อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อ เสนอแนะ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำอื่น   
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ”  ในมำตรำ  ๔  มำตรำ  ๖  
วรรคหนึ่ง   และมำตรำ  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยำมค ำว่ำ  
“มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ”  ในมำตรำ  ๓  และมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง   แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรอุดมศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำออกกฎกระทรวงไว้    
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ก ำหนด  “มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ”  เป็นมำตรฐำนอื่นในมำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำ  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรส่งเสริม  กำรก ำกับดูแล  กำรตรวจสอบ  ติดตำม   
และประเมินผล  และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่ำธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมำยเหตุ  :-   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่บทนิยำมค ำว่ำ   “มำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำ”  ตำมมำตรำ  ๔  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ   
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยำมค ำว่ำ  “มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ”  ตำมมำตรำ  ๓   
แห่งพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ   พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์   วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะและควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมำตร ฐำ น  
กำรอุดมศึกษำก ำ หนดมำตร ฐำนกำร อุดมศึกษำ อ่ืน ในกฎกระทร วง   โดยให้ค ำนึงถึงกำ รมีส่วน ร่ ว ม 
ของสถำบันอุดมศึกษำด้วย  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยามค าว่า  
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ทุกฉบับที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา  ทั้งนี้  ไม่ว่า 
ในระดับใด  สาขาใด  หรือสาขาวิชาใด 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้  

ของผู้เ รียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดขึ้น 
ตามระดับการศึกษาแต่ละระดับ   

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ  หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างาน
ระหว่างการศึกษา 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  ในการส่งเสริม  การก ากับ

ดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 

ข้อ ๕ ในการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาต้องบริหารจัดการ
หลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ  ด้านจริยธรรม  และด้านลักษณะบุคคล  โดยต้อง
แสดงถึงพัฒนาการของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

ข้อ ๖ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 
(๑) ระดับอนุปริญญา  มีหนึ่งคุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิอนุปริญญา 
(๒) ระดับปริญญาตรี  มีหนึ่งคุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิปริญญาตรี 
(๓) ระดับบัณฑิตศึกษา  มีสี่คุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  คุณวุฒิปริญญาโท  

คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อ ๗ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ต้องมีอย่างน้อยสี่ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านความรู้ 
(๒) ด้านทักษะ 
(๓) ด้านจริยธรรม 
(๔) ด้านลักษณะบุคคล 
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๘ นอกจากผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อ  ๗  คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดผลลัพธ์

การเรียนรู้ด้านอื่นเพ่ิมเติมหรือก าหนดรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ิมขึ้นตามความจ าเป็นทางวชิาการ
หรือวิชาชีพของแต่ละสาขาหรือสาขาวิชา  โดยประกาศเป็นมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาก็ได้  

ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความม่ันใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา 
ต้องมีระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ   
และติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว  ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
และน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ให้ได้ผลลพัธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๐ การน าผลการเรียน  ผลลัพธ์การเรียนรู้  สมรรถนะ  หรือประสบการณ์ที่ได้จาก 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้เพ่ือขอรับคุณวุฒิ 
ตามระดับ  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและสนับสนนุการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้เรียน  
คณาจารย์  และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกวา้งขวาง 

ข้อ ๑๕ คุณวุ ฒิระดับอุ ดมศึกษาในหลักสู ตรที่ ส ถาบันอุ ดมศึกษาเปิดสอนอยู่หรือ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ทราบตามมาตรา  ๕๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนีแ้ลว้ 

ข้อ ๑๖ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาเดิมที่ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง  
หรือคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  และได้แจ้งการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่าวให้ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  แนวทาง 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือ
สาขาวิชา  บรรดาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  จนแล้วเสร็จ  ซึ่งต้องไม่เกิน 
หกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยให้ถือว่าการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่าว
เป็นการด าเนินการตามกฎกระทรวงนีแ้ล้ว 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และ 
มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริหารรา ชการกร ะทร วงการ อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  ประกอบกับกฎก ระทรวงว่า ด้ วย  
การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืนก าหนดให้  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  เป็นมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาอ่ืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



 
 
 

ที่  อว ๐๒๐๔.๒/ว  กระทรวงการอุดมศึกษา 
   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 
 

         เมษายน ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง กฎกระทรวงที่เก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงที่เก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ  
๒. แบบแจ้งรายชื่อหลักสูตร 
 

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ได้ด าเนินการจัดท ากฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ เพ่ือให้สถาบัน 
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด ดังนี้ 

๑. กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕   
๒. กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
๓. กฎกระทรวงมาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๕   
๕. กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕   

โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 2565 และมีผลใช้บังคับ
ตั้ งแต่วันที่  27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน)  
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 

ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงเวียนแจ้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

อนึ่ง เพ่ือให้การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วย 
ความต่อเนื่อง  ไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาข้างต้น คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๗ เมษายน ๒๕๖๕ ไดม้ีมติก าหนดแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ๑. กรณีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ .๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และคาดว่าจะด าเนินการเสนอสภาอนุมัติไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  

๑.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายชื่อหลักสูตรการศึกษาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบภายใน
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
แบบแจ้งหลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย ๒ 
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๑.๒ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อ ๑.๑ 
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการปรับปรุงหรือ 
พัฒนาให้แล้วเสร็จ รวมถึงได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งหลักสูตรดังกล่าว 
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ 
ทราบก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)  

ให้ถือว่าได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงแล้ว และสามารถปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรได้  

๓. กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมหรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกฎกระทรวง
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  

ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรการศึกษาที่ปรับปรุงหรือ พัฒนาใหม่  
เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบได้ ตั้งแต่วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
(กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน) และต้องแจ้งหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก่อนการเปิดสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๕  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ ได้ที่ https://shorturl.asia/ETi3l และ 
https://shorturl.asia/B6L2s หรือผ่านทาง QR Code ข้างล่างนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๑๗  โทรสาร  ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๖๔ 

.....................ผู้ตรวจ.................................. 

.....................ผู้ทาน.................................... 

.....................ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์.......................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑    
https://shorturl.asia/ETi3l 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
https://shorturl.asia/B6L2s 



 
แบบแจ้งรายช่ือหลักสูตรต่อ สป.อว. 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา...................................................................................... 
 
รายช่ือหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘              
มีดังต่อไปนี้ 
(ตัวอย่าง) - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
    - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
๑. ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว จ านวน ............... หลักสูตร 
(แนบรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ) 

ล าดับที่ 
ชื่อหลักสูตร 

(ระบุใหม่/ปรับปรุง/พ.ศ.) 
มติสภาสถาบันฯ 
(ครั้งที่/ว-ด-ป) 

หมายเหตุ 

    
    
    
    

 
๒. อยูใ่นกระบวนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ และยังไม่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน ................. หลักสูตร 

ล าดับที่ 
ชื่อหลักสูตร 

(ระบุใหม่/ปรับปรุง/พ.ศ.) 
มติสภาวิชาการ 
(ครั้งที่/ว-ด-ป) 

สถานะปัจจุบัน 

    
    
    
    
 
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
    (.....................................................) 

                                               อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ...... 


