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(ı) ªØ‘∫—μ‘°“√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßμ“¡∑’Ë√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬
¢âÕ ı °“√æ—≤π“√–∫∫·≈–°≈‰°°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¿“¬„π „Àâ¬÷¥À≈—°‡ √’¿“æ

∑“ß«‘™“°“√ ·≈–§«“¡¡’Õ‘ √–„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√¥”‡π‘π°“√·≈–°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°
·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–√—∫°“√μ√«® Õ∫‰¥â

¢âÕ ˆ À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¿“¬„π „Àâæ‘®“√≥“®“°
(Ò) √–∫∫·≈–°≈‰°°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢Õß§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

‚¥¬§”π÷ß∂÷ßÕß§åª√–°Õ∫§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(°) ª√—™≠“ ª≥‘∏“π «—μ∂ÿª√– ß§å ·≈–·ºπ¥”‡π‘π°“√
(¢) °“√‡√’¬π°“√ Õπ
(§) °‘®°√√¡°“√æ—≤π“π‘ ‘μπ—°»÷°…“
(ß) °“√«‘®—¬
(®) °“√∫√‘°“√∑“ß«‘™“°“√·°à —ß§¡
(©) °“√∑”πÿ∫”√ÿß»‘≈ª«—≤π∏√√¡
(™) °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√
(´) °“√‡ß‘π·≈–ß∫ª√–¡“≥
(¨) √–∫∫·≈–°≈‰°°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ

∑—Èßπ’È „Àâ§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“®—¥∑”√“¬ß“π°“√»÷°…“μπ‡Õß∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡
°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡Õß§åª√–°Õ∫§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“°”Àπ¥
‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°

(Ú) º≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“μ“¡√–∫∫ ·≈–°≈‰°
°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑’Ë°”Àπ¥‰«â

(Û) ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡√–∫∫·≈–°≈‰°°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ
∑’Ë àßº≈μàÕ§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“μ“¡μ—«∫àß™’È§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

¢âÕ ˜ «‘∏’°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¿“¬„π „Àâ„™â·π«ªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
(Ò) „Àâ§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“®—¥„Àâ¡’Àπà«¬ß“πÀ√◊Õ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

°“√¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢÷Èπ ‚¥¬¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“ ∫√‘À“√ ·≈–μ‘¥μ“¡°“√¥”‡π‘π°“√
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Àπâ“ 12
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ¯  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ μÕπ∑’Ë ˜ı °

¥â“π°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¿“¬„π ∂“π»÷°…“ μ≈Õ¥®πª√– “π°—∫Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ° ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
§«“¡¡—Ëπ„®«à“°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫μà“ßÊ ®–‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

(Ú) „Àâ§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“æ—≤π“√–∫∫·≈–°≈‰°°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ
°“√»÷°…“¿“¬„π¢Õß ∂“π»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„™â°”°—∫ μ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¿“¬„μâ°√Õ∫π‚¬∫“¬·≈–À≈—°°“√∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“°”Àπ¥

(Û) „Àâ§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“®—¥„Àâ¡’√–∫∫·≈–°≈‰°§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ¢Õß
Õß§åª√–°Õ∫μà“ßÊ ∑’Ë„™â„π°“√º≈‘μ∫—≥±‘μ ¥—ßπ’È

(°) À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“„π “¢“«‘™“μà“ßÊ
(¢) §≥“®“√¬å·≈–√–∫∫°“√æ—≤π“§≥“®“√¬å
(§)  ◊ËÕ°“√»÷°…“·≈–‡∑§π‘§°“√ Õπ
(ß) ÀâÕß ¡ÿ¥·≈–·À≈àß°“√‡√’¬π√ŸâÕ◊Ëπ
(®) Õÿª°√≥å°“√»÷°…“μà“ßÊ
(©)  ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√‘°“√°“√»÷°…“
(™) °“√«—¥º≈°“√»÷°…“·≈– —¡ƒ∑∏‘º≈∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°»÷°…“
(´) Õß§åª√–°Õ∫Õ◊Ëπμ“¡∑’Ë·μà≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“‡ÀÁπ ¡§«√

∑—Èßπ’È ·μà≈–§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“Õ“®®—¥„Àâ¡’√–∫∫°“√μ√«® Õ∫·≈–
ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘π°“√¢÷Èπ‡ªìπ°“√¿“¬„π‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√æ—≤π“¥â“π°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„π√–¥—∫§≥–«‘™“
¢Õß ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß

(Ù) √–∫∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¿“¬„π„Àâ∂◊Õ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√
°“√»÷°…“∑’Ë§≥–«‘™“·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“μâÕß¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß¡’√–∫∫·≈–μàÕ‡π◊ËÕß  ∂“π»÷°…“
√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“μâÕß®—¥∑”√“¬ß“π°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ª√–®”ªï‡ πÕμàÕ ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫®“°«—π ‘Èπªï°“√»÷°…“¢Õß·μà≈– ∂“π»÷°…“
·≈–‡ªî¥‡º¬μàÕ “∏“√≥™π ‚¥¬„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫‡®μπ“√¡≥å·≈–·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘°“√»÷°…“
·Ààß™“μ‘ æ.». ÚıÙÚ

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú¯ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ªÕßæ≈ Õ¥‘‡√° “√

√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ¯  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ μÕπ∑’Ë ˜ı °

À¡“¬‡Àμÿ :- ‡Àμÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“μ√“ Ù˜ «√√§ Õß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘
°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘ æ.». ÚıÙÚ ∫—≠≠—μ‘«à“ √–∫∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡
∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ®÷ß®”‡ªìπμâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È
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หนา ๕
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของชาติ
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไก
ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จงึประกาศมาตรฐานการอดุมศกึษาไว
ดังตอไปนี้

มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน ๓ ดาน ๑๒ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรยีนรู
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย
และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก

ตัวบงชี้
๑.๑ บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล

๑.๒ บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
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หนา ๖
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม ๒๕๔๙

๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพ
ของตนเองอยางถูกตอง เหมาะสม

๒. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษา

อยางมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา

มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย
และความเปนอิสระทางวิชาการ

ตัวบงชี้
  (๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน

สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ

  (๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบ
และวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน

  (๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง ๔ ดาน อยางมีดุลยภาพ โดยมี

การประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู
ตัวบงชี้

  (๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ
ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมนิ
และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการ
นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน การสอน
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หนา ๗
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม ๒๕๔๙

  (๒) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู
และทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามศักยภาพ
ของประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ

  (๓) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ

  (๔) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรม
ตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

๓. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหา การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคม

ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้
๓.๑ มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น

และเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
๓.๒ มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ

หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง
อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลอง
กับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันทีมี่ปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้ง
ที่แตกตางกัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา ไวดังตอไปน้ี

๑. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษาประกอบดวยมาตรฐาน ๒ ดาน ดังนี้
๑.๑ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย

มาตรฐานยอยดานตาง ๆ ๔ ดาน
(๑) ดานกายภาพ

         สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียน
ที่ดี มีหองครบทุกประเภท พื้นที่ใชสอยทีใ่ชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพ้ืนที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตาม
เกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการ
จัดการศึกษา
          ทั้งน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
   (๒) ดานวิชาการ

สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดาน
วิชาการสอดคลองกับวิสัยทศัน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตทีต่อบสนองความ
ตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี
สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวชิาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
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- ๒ -

ประสิทธผิลทัง้ในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผล การเรียนรู การประกันคณุภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ
   (๓) ดานการเงิน
                                   สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่
จําแนกตามกองทุน มีแผนการเงินที่ม่ันคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตาม
พันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว รวมทัง้สอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียนและผูใชบรกิารอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของ
รายได รายรับ การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํา
รายไดไปลงทนุภายใตการประเมินและวเิคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการตดิตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอน
ของบุคลากรทุกระดับ
   (๔) ดานการบริหารจัดการ
         สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการ
ถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบตัิที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลวุัตถปุระสงค
และพันธกิจทีก่ําหนดไว โดยมีสภาสถาบนัทําหนาที่กํากับนโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหาร
บุคคล การบรหิารงบประมาณและทรัพยสนิ การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุก
ระดับ รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และกฎหมายที่กําหนดไว มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหาร
จัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาล
ที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลกัการมีสวนรวม และ
หลักความคุมคา
      ๑.๒ มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบ
ดวย มาตรฐานยอยดานตางๆ ๔ ดาน

(๑) ดานการผลิตบัณฑติ
         สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบตัิและจํานวน
ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลติ
บัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศทีช่ัดเจน
เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย ที่สงเสริมการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา
   (๒) ดานการวิจัย

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสราง
เครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพือ่ใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่ม
สรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการ
ของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
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- ๓ -

   (๓) ดานการใหบริการทางวชิาการแกสังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย

ทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากร
รวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลกัษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย
การคนควาเพือ่แสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมี
การศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทัว่ไป การใหบรกิารทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ
ใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบรกิารเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอน
กลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
   (๔) ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ทั้งในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรยีนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของ
สถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสนุทรียะตอศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
มีวิถีชวีิตที่ปรารถนาและเรยีนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถชีีวติที่ไมพึงปรารถนาได สถาบนัมีการ
ควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสทิธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน

๒. ประเภทหรือกลุมสถาบนัที่กําหนดไวภายใตมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้ แบงเปน
๔ กลุม ดังนี้
       กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
       กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
       กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
       กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศึกษา โดยเฉพาะ
                                   ระดับปริญญาเอก

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะเปนผูเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันเองตามปรัชญา
วัตถุประสงค และพันธกิจที่ไดกําหนดไว ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุมที่เลือกไวได

กลุมสถาบันตาง ๆ จะเนนหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานยอยทั้ง ๑.๑ และ ๑.๒ ที่
แตกตางกันในดานปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจที่กําหนด

กลุมสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ลงชื่อ ศรีเมือง เจริญศิริ
        (นายศรีเมือง เจริญศิริ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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- ๔ -

ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา

กลุมสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา แบงเปน ๔ กลุม ดังน้ี

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลติบัณฑติระดบัต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความ
ตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลติจริงในชุมชน สถาบันสนบัสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมให
ประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวติอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ
เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสราง
ความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัด
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลติบัณฑติเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชวีภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง
สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบณัฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการ
พัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมน้ีอาจจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ

ลักษณะที่ ๑ เปนสถาบันทีเ่นนระดับบัณฑิตศึกษา
ลักษณะที่ ๒ เปนสถาบันทีเ่นนระดับปริญญาตรี

กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถงึการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑติที่เปน
ผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ

-------------------------
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หนา ๒
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่ใชในปจจุบัน
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๘”

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา
การศึกษา ๖ ภาคการศึกษาปกติ  (๓ ป) ตามระบบทวิภาค หรือหลักสูตรที่เทียบเทาทุกสาขาวิชา
สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

๓. ใหยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๓๒” ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุงเนนการผลิตบุคลากรใหมีความรอบรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจําเปน สามารถนําความรูไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของสังคม รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกติ
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หนา ๓
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง
ดังนี้

ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห

ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
น้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย

๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค

๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๙๐
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๙ ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา

เลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง

มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
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หนา ๔
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
วิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต

๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
๔๕ หนวยกิต หากจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกและวิชาโท วิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต

๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาตามที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓ หนวยกิต

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถ
วัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๓ คน
และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย ๑ คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตร
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได

๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา
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หนา ๕
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๑๑. การลงทะเบียนเรียน
๑๑.๑ การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และ

ไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ และจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๕ ภาค
การศึกษาปกติ

๑๑.๒ การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษาปกติ และจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙
หนวยกิต

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา

๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว
ในหลักสูตร เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๒.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา

สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้
จะตองกําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได

๑๓. ชื่อปริญญา ใหใชชื่อวา “อนุปริญญา” อักษรยอ “อ.” แลวตามดวยสาขาวิชาตอทาย
หลักสูตรปริญญาตรีที่มีการใหอนุปริญญาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตร
ที่เทียบเทาอนุปริญญา และมีระบบการศึกษาแตกตางไปจากที่กําหนดไวขางตน ใหใชเกณฑมาตรฐานนี้
โดยอนุโลม และหลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาแตกตางไปจากเกณฑมาตรฐานนี้ใหใช
เกณฑมาตรฐานนี้พิจารณา โดยใหอยูในมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดตามความเหมาะสม

๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรไวใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ

๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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หนา ๖
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป

๑๖. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๗
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใชในปจจุบัน
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘”

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและ
หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร ระดับตน

พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชพี  (ตอเนื่อง ๒ ป) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
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หนา ๘
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสาร
กับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง
ดังนี้

ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห

ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย

๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค
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หนา ๙
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๘
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุ
คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร

ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด

วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง

มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
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หนา ๑๐
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) อาจไดรับ
การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม
ในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต

๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม
ดังนี้

๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต

๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต

๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต

๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโท
ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต
ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต

๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด
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มาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน
และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตร
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได

๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา  (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๑. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒
หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา และจะสําเร็จ
การศึกษาไดดังนี้

๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
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หนา ๑๒
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๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต

แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร

๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล
เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี

สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้จะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได

๑๓. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ

๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
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๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป

๑๖. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๑๔
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบัน
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรอง
วิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘”

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหม
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๓” ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุงใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
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หนา ๑๕
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และ
ควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง

อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา

๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ
รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร
ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาที่เปด
การศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกติ

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
๖. การคิดหนวยกิต

๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
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หนา ๑๖
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค

๖.๕ การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๖.๖ วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๗. โครงสรางหลักสูตร
๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิต

รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต

โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวทิยานิพนธ ดังนี้

   แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด

   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต

แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต

๗.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
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หนา ๑๗
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้

   แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต

   แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต

   ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน

แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

   แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต

   แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต

   ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน

๘. การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต
รายวิชา หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ใหกับนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา ๑
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หนา ๑๘
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่
เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้

๙.๑ ปริญญาโท
๙.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน

๙.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
   ๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

   ๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๙.๑.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๙.๑.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๙.๒ ปริญญาเอก
๙.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จาํนวนอยางนอย ๓ คน

๙.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
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หนา ๑๙
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

   ๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

   ๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๙.๒.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
๑๐.๑ อาจารยประจํา ๑ คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา ๕ คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน

๑๐.๒ อาจารยประจํา ๑ คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน
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หนา ๒๐
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คน ทั้งนี้
ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

๑๐.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย

๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา
๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา
๑๑.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๑๑.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีผล

การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา
๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต

ในแตละภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน

๓ ปการศึกษา
๑๒.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
๑๒.๓ ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต
ที่กําหนดขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม
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หนา ๒๑
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา

๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวน

หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา

๑๓.๒ ปริญญาโท
๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา

ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding)

๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding)

๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการ
สอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น

๑๓.๓ ปริญญาเอก
๑๓.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)

เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
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วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผาน
ภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

๑๔ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต   (Graduate

Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิต  (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

(Higher Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อ
สาขาวิชาตอทาย

๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบัน
อุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ

๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร
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๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๑๕.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๑๕.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป

๑๗. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอดุมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑ
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 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไวในหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษา
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ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ
การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค

อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปน
ระบบมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล

๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยใหศึกษา

รายวิชาตาง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือ
รายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษา
ทั่วไป

๖. การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิต

ที่มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคม รวมทั้ง
มุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง ใหสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรูใหม สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร
และระดับอนุปริญญา) ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย
อาชีวศึกษา เปนตน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนในการเปดสอนและตองคํานึงถึงความตองการบุคลากร
ในสาขาวิชานั้นเปนสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลว
ในสถาบันอื่น

๗. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
๗.๑ คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ซึ่งมี

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้ง
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

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

ในกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือน้ัน ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

๗.๓ อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิ
ของอาจารยในแตละหลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา สําหรับผูที่จะ
ไดรับการแตงตั้งเปนคณาจารยทั้ง ๒ ประเภทดังกลาวในระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนในการทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนตามที่เกณฑกําหนด โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา และใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูล
ดังกลาว เพื่อประโยชนในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป

๗.๔ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

๗.๕ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารย
ประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง เปนสาขาวิชา
ที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม

อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง

๗.๖ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
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ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
ในสาขาวิชานั้น ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ
เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ต้ังแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แทนเปนกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย

ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษ ใหประเมินผลงานทางวิชาการ
ใหเทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

๘. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกา
ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย

๙. การสอบผานภาษาตางประเทศ
เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กําหนดใหตองสอบผานภาษาตางประเทศ

อยางนอย ๑ ภาษา เกณฑดังกลาวใหใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล ผูเรียนในหลักสูตรเดียวกันไมจําเปน
ตองเรียนภาษาตางประเทศภาษาเดียวกันก็ได ภาษาตางประเทศในที่นี้ หมายถึง ภาษาที่เปนเครื่องมือ
ในการศึกษาคนควาความรูเพื่อทําวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษหากผูเรียน
ชาวตางประเทศรายใดมีการทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ยอมใหกําหนดเปนภาษาไทยได
ยกเวนกรณีที่ผูเรียนเปนคนไทย ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศ สวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย
ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศเทานั้น

๑๐. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากตําราตาง ๆ
ที่จะใชศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง 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 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 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
ใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา

๑๓.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือเทียบเทา
ปริญญาโท สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน

๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา

38



หนา ๒๙
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ใหแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรอง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือ
ศึกษาตอ

๑๕. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัตใินการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1. หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวชิานั้นมากอน)

             1.1 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคลองนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม

  1.2  หลักสูตรที่จะเปดสอนตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปน
อยางอื่น

  1.3  หลักสูตรที่เปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี)

1.4 สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสตูร ทั้งดาน
คณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ

  1.5  หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัหรือสภาสถาบันกอนเปดสอน

  1.6  หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแลว ตอง
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวนัที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กาํหนดอาจจะไมไดรับ
การพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร

  1.7  เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
   1.7.1  หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
   1.7.2  แบบเสนอขอมูลหลักสูตรทีก่รอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูลทั้งหมดพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
   1.7.3  สําเนามติสภามหาวิทยาลยัหรือสภาสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
   1.7.4  เอกสารหลักสูตรฉบบัสมบรูณ จํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล
(CD/……..)

   1.7.5  หากมีเอกสารประกอบหลักสตูรฉบบัสมบูรณหรืออางถึง อาทิ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ใหจัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสตูรฉบับสมบูรณ

  1.8  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถกูตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน

40



- 2 - 

2. หลักสูตรปรับปรุง
2.1 หลักสูตรฉบบัปรับปรุง  (เปนการปรับปรุงในสาระสาํคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค

ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลกัสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา)
  2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น
  2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
             2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุงตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
  2.1.4 หลักสูตรทีไ่ดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทีไ่ดรับความเหน็ชอบหรืออนุมัติ เพ่ือพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
  2.1.5 เอกสารที่เสนอสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
   1) หลักสูตรทีเ่สนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลกัสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรฉบบัปรบัปรุง
   2) แบบเสนอขอมูลหลักสูตรที่กรอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรองความ
ถูกตองของขอมูลพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
   3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบนั ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง
   4)  เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)   

   5)  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณหรืออางถึง อาทิ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ใหจัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทาย
  2.1.6  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน

2.2 หลักสูตรปรบัปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดบัรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา
การเปลี่ยนรหสัรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบโครงสราง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)
  2.2.1 หลักสูตรปรบัปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น
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  2.2.2 หลักสูตรทีป่รบัปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัหรือสถาบัน
  2.2.3 เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอยีดสาระของหลักสูตรในสวนที่ตองการปรับ
ปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
  2.2.4 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศกึษา
  2.2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง ใหรวบรวมและสรุปจัดทําเปน
เอกสารฉบับเดียว
  2.2.6  ใหสงเอกสารตามขอ 2.2.5 จํานวน 5 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)   

    อน่ึง การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใต
เง่ือนไขที่วา มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย
และ/หรือหลักเกณฑที่เกีย่วของเทานั้น หากมิไดเปนไปตามเงื่อนไขดงักลาว สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร เพ่ือประโยชนในการบรรจแุละการแตงตัง้ขาราชการพลเรือน รวมทัง้กําหนดเงินเดือน
ที่ควรไดรบัและระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง

----------------------------------

หัวขอและรายละเอียด………
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หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ/ใหความเห็นชอบ

1. ชื่อหลักสูตร ใหระบุชือ่เต็มของหลกัสูตรพรอมสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับ
ปกหนา ใหระบุชื่อเต็มของหลักสูตรพรอมสาขาวิชาและระบุวาเปนหลักสตูรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง
และ ป พ.ศ. ) 

2. ชื่อปริญญา ใหระบุชือ่เต็มละอักษรยอของปริญญา ทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหมีความ
สอดคลองกัน สําหรับชือ่ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาของสถาบัน หรือตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. หนวยงานรับผิดชอบ ใหระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

4. ปรัชญาและ/หรือวัตถปุระสงคของหลักสูตร ใหแจงปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลกัสูตร
อยางชัดเจน เชน เพ่ือผลติบัณฑติประเภทและคุณลกัษณะใด และ/หรือเปนวัตถุประสงคพิเศษอัน
ใดของสถาบนัอุดมศึกษานั้น เปนตน

5. กําหนดการเปดสอน ใหระบุปการศกึษาที่จะเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ/เห็นชอบหลักสตูรแลว แตยังไมสามารถดําเนิน
การเปดสอนในปที่กําหนดได ใหแจงเหตุผลและความจําเปนใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาทราบ

6. คุณสมบัติของผูเขาศกึษา ใหระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา เชน คุณวุฒิ แตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ประสบการณ และคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหแจงวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผูเขาศึกษาโดยสังเขป

8. ระบบการศึกษา ใหแจงระบบการศึกษา การคิดหนวยกิตรายวชิาภาคทฤษฎี รายวิชาภาคปฏิบัติ
และการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม

9. ระยะเวลาการศึกษา ใหระบุระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสตูร และระยะเวลาที่ใหศึกษาได
อยางนอยและอยางมากของหลักสูตรนั้น

10. การลงทะเบียนเรียน ใหระบุจํานวนหนวยกิตอยางนอยและอยางมากที่ใหลงทะเบียนเรียนได
ในแตละภาคการศึกษา

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหแจงเกณฑการวัดผลและเกณฑการสําเร็จการศกึษา
ตามหลักสูตรอยางละเอียด

12. อาจารยผูสอน ใหแยกเปนอาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร (เฉพาะหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา) และอาจารยพิเศษโดยแจงรายชื่อ คุณวฒิุและสาขาวชิา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคนควา วจัิย หรือการแตงตํารา (ถาม)ี รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะ
มีในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
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13. จํานวนนิสิตนักศึกษา ใหแสดงจํานวนนิสิตนักศกึษาที่จะรับเขาศึกษาในหลกัสูตร และจํานวน
บัณฑิตที่คาดวาจะจบในแตละปการศึกษา เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา
ที่เปดสอนหลักสูตรนั้น

14. สถานที่และอุปกรณการสอน ใหแจงสถานที่และอุปกรณการสอนทั้งที่มีอยูแลวและทีต่องการเพิ่ม
ในอนาคต

15. หองสมุด ใหแจงจํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอนหรืออยูในระบบสือ่อิเล็กทรอนิกส

16. งบประมาณ ใหแจงงบประมาณ โดยแยกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้ง
งบประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑติตามหลักสตูรนั้น

17. หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปน้ี
(1) จํานวนหนวยกติ ใหระบุหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(2) โครงสรางหลักสตูร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปนหมวด

วิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ-
การอุดมศึกษา

    ตัวอยาง
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   135  หนวยกิต
     ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      36 หนวยกิต
          - กลุมวิชาสังคมศาสตร        6 หนวยกิต
          - กลุมวิชามนุษยศาสตร         6 หนวยกิต
          - กลุมวิชาภาษา        12 หนวยกิต
          - กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณติศาสตร     12 หนวยกิต
     ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน       93 หนวยกิต
           - วิชาแกน        30 หนวยกิต
           - วิชาเอก        45 หนวยกิต
           - วิชาโท        18 หนวยกิต
     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หนวยกิต

(3) รายวิชา ใหระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน
หนวยกิต จํานวนชัว่โมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง

      ตัวอยางที่ 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาดวยตนเอง)
    114 - 101  อังกฤษ 1    2 (2-0-4) 

          English 1 

    163 - 101  การเขียนแบบวศิวกรรม 1  2 (1-2-3) 

                   Engineering Drawing 1 

ฯลฯ
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(4) แผนการศึกษา ใหแสดงรายวิชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแตละภาคการศึกษาจนครบตาม
หลักสูตร
ตัวอยาง

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต

   082 – 101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 (3-0-6) 

   612 – 211  เศรษฐกิจไทย   3 (3-0-6) 

ฯลฯ

(5) คําอธิบายรายวิชา ใหเขียนคําอธบิายรายวชิาเปนภาษาไทย หรือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใหมีรายละเอียดครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญของรายวิชานั้น

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสตูรกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสูตร
ใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
การบริหารหลกัสูตร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ

19. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมนิ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป

20. จํานวนเอกสาร ใหสถาบันอุดมศึกษา จัดสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งแนบมติการใหความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

----------------------------
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30 สิงหาคม 2550 

เรื่อง  แนวปฏบิัตเิก่ียวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร 
ที่จัดเปนกลุมวิชาเอกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

เรียน  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน 

ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่6/2550 เม่ือวันที ่7 มิถุนายน 
2550 ไดพิจารณาขอหารือเก่ียวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรที่จัดเปนกลุมวิชาเอกของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งปรากฏวาในปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชนไดเสนอหลักสูตรที่มีลักษณะรวมหลายสาขาวิชาเปนหลักสูตรเดียว เชน หลักสูตรบริหารธรุกิจ 
โดยมีโครงสรางหลักสูตรแยกออกเปนกลุมวิชาเอกตาง ๆ ไดแกกลุมวิชาเอกการจัดการ กลุมวชิาเอก 
การตลาด เปนตน และใหปริญญาเปน บริหารธุรกิจบณัฑิต โดยไมมีวงเลบ็ระบุสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัตใินการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคลองกับ 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเปนมาตรฐานเดียวกันกรณีการรับทราบ 
หลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ และการรับรองหลักสูตรและรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้ 

1. กรณีเสนอหนึ่งหลักสูตรที่มีหน่ึงสาขาวิชา จะพิจารณารับทราบ/รับรองหลักสูตรและ 
รับรองมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรที่เสนอ 

2. กรณีเสนอหนึ่งหลักสูตรที่รวมหลายสาขาวิชาในศาสตรเดียวกัน โดยแยกเปนกลุม 
วิชาเอก และใชชื่อปริญญาเดียว โดยไมมีวงเลบ็ระบุวชิาเอกตอทาย ใหดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มกลุมวชิาเอกแลวกระทบโครงสรางหลักสูตร 
สถาบันอุดมศกึษาจะตองดําเนินการเสนอใหรับทราบ/รับรองหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมอีกครั้ง 

(2) กรณีที่หลกัสูตรเดิมไดรบัการรับรองมาตรฐานการศกึษาแลว เม่ือมีการปรับปรงุ 
หลักสูตรใหมตาม (1) จะถอืวาหลักสูตรฉบับปรบัปรุงไดรบัการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
เดิมดวยแลว 

3. กรณีเสนอหนึ่งหลักสูตรโดยรวมหลายสาขาวิชาที่เปนศาสตรตางสาขาวิชา/กลุม 
สาขาวิชาตาม ISCED นั้น ตามนัยของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฯ ถือวาเปนคนละหลักสูตร ตองนําเสนอ 
หลักสูตรเปนหลายหลักสูตร โดยแยกตามศาสตรหรือสาขาวิชา และตองมีอาจารยประจําหลักสูตร/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในทุก ๆ หลักสูตรตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฯ 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
328  ถนนศรอียุธยา  เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ  10400 

ที่ ศธ 0506(4)/ ว 1134-5 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏบิัตติอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

           (ลงชื่อ) จิรณี ตันติรัตนวงศ

    (นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ)
         รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5454 

โทรสาร   0-2354-5481, 0-2354-5530
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ที่ ศธ 0506(2)/ ว 1011-12 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ  10400 

3 สิงหาคม  2550 

เรื่อง แนวปฏบิัตใินการเสนอเอกสารหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรฐั/เอกชน
       

ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที ่7/2550 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม
2550 ไดพิจารณาขอหารือเกี่ยวกับการจดัทําเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรโดยมีหลักสูตรบางประเภท เชน
หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ไดจัดทําเอกสารหลักสูตรเปนภาษาตางประเทศแลวเห็นวา
การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เปนการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารกําหนดและมีกระบวนการตอเน่ือง
ที่ตองสงหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณากําหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิเพ่ือการเขารับราชการ และ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปถือวาคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยูในความหมายของเจาหนาที่ของรัฐ
การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรจึงเปนการพิจารณาทางปกครอง ประกอบกับพระราชบัญญัติวธิปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติวา  “ มาตรา 26 เอกสารที่ยื่นตอเจาหนาที่ใหจัดทําเปน
ภาษาไทย ....” ดังนั้น เพ่ือความเหมาะสมทางการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
เห็นชอบกําหนดแนวปฏิบตัิในการเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบหรอืรับรองหลักสูตรทุกประเภทและในทุกกรณี คือใหสถาบันอุดมศึกษายื่น
เอกสารหลักสตูรที่จัดทําเปนภาษาไทยโดยมีหัวขอและรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด ทั้งน้ี เพราะวาภาษาไทยเปนภาษาทางราชการ โดยจะเสนอหลักสูตรฉบบัทีจั่ดทํา
เปนภาษาตางประเทศเพื่อประกอบการพจิารณาดวยก็ได ทั้งน้ี ใหถือปฏิบัตติั้งแตบดันี้เปนตนไป

ในการนี้ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใครขอความรวมมือจากสถาบันอุดม
ศึกษาดาํเนินการตามแนวปฏิบัติดังกลาวขางตนโดยเครงครัด สาํหรบัหลักสตูรที่จัดทําเปนภาษาตางประเทศ
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดสงใหสํานักงาน ฯ พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรกอนวันที่ 5 กรกฎาคม
2550 นั้น สํานักงาน ฯ จะพิจารณาเอกสารหลักสูตรโดยอนุโลมตามแนวปฏิบตัิเดิม หากพนจากนี้จะสง
คืนเอกสารหลกัสูตรใหสถาบันอุดมศึกษาปรับแกไขใหสอดคลองตามแนวปฏิบตัขิางตนตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
                       (ลงชื่อ) จิรณี ตันติรตันวงศ

            (นางสาวจิรณี ตนัติรัตนวงศ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัตริาชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5380 - 2 

โทรสาร   0-2354-5481, 0-2354-5530 
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ที่ ศธ 0506(2)/ ว 569

18 เมษายน  2549 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ  10400 

เรื่อง การกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน

อางถึง 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 

 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

     ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 

 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 

 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่อางถึง รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับจํานวนและคุณวฒิุของ
อาจารยประจําหลักสูตรในการจัดการศึกษาตามหลักสตูรระดับอุดมศึกษา นั้น

เพ่ือใหการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สอดคลองกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการขางตน คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครัง้ที่
2/2549 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 จึงเห็นสมควรกาํหนดแนวปฏบิัติเกีย่วกบัจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ไวดังตอไปน้ี
  1. อาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑติศึกษา นอกเหนือจาก
การที่ไดกําหนดเรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แลว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารย
ประจําในหลักสูตรใดหลักสตูรหนึ่งแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารย
ประจําหลักสตูรที่เปนหลักสูตรพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตร
ที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว
  2. สําหรับอาจารยประจําหลกัสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ไดกําหนด
เรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลกัสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

แลว ในกรณทีี่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ

49



- 2 – 

ปริญญาโทหรอืปริญญาเอก หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารย
ประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก
1 หลักสูตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

        (ลงชื่อ) ภาวิช ทองโรจน
(ศาสตราจารยพิเศษภาวชิ ทองโรจน)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
กลุมรับรองมาตรฐานการศึกษาและเทียบคุณวุฒิ
โทรศัพท 0-2610-5380 - 2 

โทรสาร   0-2354-5481, 0-2354-5530
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9 พฤษภาคม  2550 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ  10400 

ที่ ศธ 0506(2)/ว 562

เรื่อง คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรฐั/เอกชน
        

ตามที่เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ และ
อาจารยผูสอนในหลักสตูรระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอกวาตอง
เปนผูที่มีคุณวฒิุปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรงหรือสมัพันธกันกับสาขาวิชา
ที่เปดสอน รายละเอียดตามที่ปรากฏในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ในแตละ
ระดับการศึกษา นั้น

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวาหลักสูตรตางๆ ที่สถาบันอุดม
ศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนไดเสนอไปใหสํานักงาน ฯ พิจารณาใหการรับทราบ/รบัรองหลักสูตร มีอาจารย
ประจําหลักสตูร อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยผูสอนตามหลักสูตรในแตละระดับเปนผูที่มี
คุณวุฒิจากตางประเทศที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตาง
ประเทศ (ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ (ในคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา) ไดเคยพิจารณาและมีมตไิวแลววาเปนคณุวุฒิที่เทยีบไดต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2549 

ไดพิจารณาเรื่องคุณวุฒิอาจารยประจําหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาแลวมีมติวา คณุวุฒิจากตางประเทศ
ทุกระดับการศึกษาที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตางประเทศ
และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิไดเคยวินจิฉยัไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่ใชบังคบัหรือกํากับ
ในขณะนั้นวาเปนอยางใดก็ใหเปนอยางนัน้ กรณีคุณวฒิุตางประเทศใดถาไดวินิจฉัยแลววาไมเทียบเทา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับใดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใชบังคบัในขณะนั้น ผูไดรับ
คุณวุฒิดังกลาวขาดคุณสมบตัิในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ในหลักสตูรระดับปริญญาโท และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
อาจารยผูสอนในหลักสตูรระดับปริญญาเอก แตอาจใชคณุสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรได ไดแก ตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย

51



- 2 - 

ในการนี้ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอแจงมติของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดังกลาวขางตน และขอเรยีนเพิ่มเติมวาในระหวางการพิจารณารับรองหลักสูตร หากพบวา
หลักสูตรใดมีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร และอาจารยผูสอน ซึ่งมีคุณวุฒิจาก
ตางประเทศตามที่คณะอนุกรรมการ ฯ ทั้ง 2 ชุด ดังกลาวขางตนไดเคยมีมติแลววาเทียบไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรของไทยที่ใชบังคับใน
ขณะนั้น) ผูไดรับคุณวุฒิดังกลาวขาดคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารยผูสอน เวนแตจะมีตําแหนงทางวิชาการตามที่เกณฑมาตรฐานหลักสตูร ฯ กําหนด ดังนั้น
หากอาจารยไมมีคุณสมบัตติามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร ฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
ไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาเจาของหลักสตูรพิจารณาทบทวนจัดหาอาจารยใหสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลกัสูตรแตละระดับเปนกรณีไป

อน่ึง เพ่ือประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาจัดอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ และอาจารยผูสอนใหมีคุณสมบัติสอดคลอง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร ฯ สถาบันอุดมศึกษาควรขอใหอาจารยผูมีวุฒิตางประเทศดําเนินการเพื่อ
ขอใหคณะอนกุรรมการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตางประเทศพิจารณา
คุณวุฒิเปนราย ๆ ไปกอนการเปดดําเนินการหลักสูตรใด ๆ ทั้งน้ี เพ่ือไมใหเกิดปญหากรณีไดเปดสอน
กอนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรองหลักสูตรแลวเกิดการเปลีย่นแปลงเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร
ดังกลาวขางตน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดวย และขอ
เรียนเพ่ิมเติมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยูระหวางดําเนินการเรื่องการจัดทําระบบสาร
สนเทศขอมูลการเทียบคุณวุฒิซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2550 น้ี ในระหวางนี้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัคณุวุฒิตาง ๆ ไดจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏบิตัิตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

           (ลงชื่อ) จิรณี ตันติรตันวงศ

   (นางสาวจิรณี ตันติรตันวงศ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                                                   ปฏิบตัิราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5380 - 2 

โทรสาร   0-2354-5481, 0-2354-5530
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง การจัดการศึกษาหลกัสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
..............................

อาศัยความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
จึงกําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ของสถาบันอุดมศึกษา
ไวดังตอไปน้ี

    ๑. สถาบันอุดมศึกษาตองยตุิการเปดหลกัสูตรระดับปริญญาตร ี(ตอเนื่อง) เพ่ิมใหมอีก
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

๒. สถาบันอุดมศึกษาตองพรอมยุติหลักสตูรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) และเตรียมรับ
ผูสําเร็จการศกึษาที่มีคุณวฒิุสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยการเทียบ
โอนผลการเรียน

๓. สถาบันอุดมศึกษาตองยตุิการรับผูเขาศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓
   ๔. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาดําเนินการรับทราบหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหแกสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดใหความเหน็ชอบหลักสตูร
กอนวันที่ประกาศฉบบันี้มีผลบังคับใช

ทั้งน้ี ตั้งแตบดันี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

                        (ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

               ประธานกรรมการ
        คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ที่ ศธ 0506(2)/ ว 319

27 กุมภาพันธ  2549 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ  10400 

เรื่อง แนวปฏบิัติเกีย่วกบัการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
และการเปดสอนหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน

สิ่งที่สงมาดวย (1) หนังสือที่ ทม 0205(1)/ว 15627-46 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2535 

               (2) หนังสือที่ ทม 0205(1)/ว 229 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2534 

  (3) หนังสือที่ ทม 0205(1)/ว 791 ลงวันที่ 16 ตลุาคม 2535 

  (4) หนังสือที่ ทม 0205(1)/16341 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2540 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ไดมีหนังสือเวียน
เกี่ยวกบัแนวปฏิบตัิการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และการเปด
สอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข ดังตอไปน้ี

  1. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
อุดมศึกษาไมสามารถเปดดําเนินการได เน่ืองจากคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว คือ
คุณวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชาง จะศึกษาเนนทางดานปฏิบัตเิปนสวนใหญ สวนพื้น
ความรูทางดานทฤษฎียังไมเพียงพอที่จะศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรทีางวิศวกรรมศาสตร
ดังนั้น คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลยั จึงมีมติไมสนับสนุนใหมีการเปดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ในหลักสตูรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) แตเห็นสมควรใหใชวธิีการเทียบเขาศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี
4 ปแทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย (1) 

  2. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญา
โท แผน ก และแผน ข คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ไดมีมตเิห็นชอบใหสถาบันอุดมศึกษาเปดสอน
หลักสูตรปริญญาโทไดทั้งแผน ก และแผน ข หรือใหเปดสอนหลักสูตรแผน ก เพยีงแผนเดียวได หากมี
เหตุผลและความจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข สมควรใหเปดสอนทั้งแผน ก และแผน ข พรอมกัน
โดยจะเปดเฉพาะหลักสตูรแผน ข เพียงแผนเดียวไมได รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย (2) 

นอกจากนี้ ไดระบุแนวทางการเปดสอนหลักสตูรระดับปริญญาโทแผน ก และแผน ข
สําหรับบางสาขาวิชาเพิ่มเตมิไว ดังนี้
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- 2 – 

  1) หลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แบงเปน 2 กลุม คอื
     1.1) กลุมที่เปนวชิาหลัก เชน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม-

เครื่องกล เคมี ชีววิทยา และฟสิกส เปนตน ใหเปดสอนไดเฉพาะแผน ก
     1.2) กลุมที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการและการประยกุต เชน สาขาวิชาทางสิ่งแวดลอม
พลังงาน และเทคโนโลยี เปนตน ใหเปดสอนไดทั้งแผน ก และแผน ข
  2) หลักสูตรทางดานพยาบาลศาสตร ใหเปดสอนไดเฉพาะแผน ก รายละเอียดตามสิ่งที่
สงมาดวย (3) 

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวทิยาลัยเดิม) ไดมีหนังสือ
แจงใหสถาบนัอุดมศึกษาทราบวา การเปดสอนหลักสูตรทางดานพยาบาลศาสตรระดับปริญญาโท ใหเปด
สอนไดทั้งแผน ก และแผน ข โดยมีเง่ือนไขวา หลักสูตรนั้นจะตองเปดสอนแผน ก มากอน และมีผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแลว จึงสามารถเปดสอนแผน ข ได และตองกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาให
ชัดเจน และเปนไปตามวัตถุประสงคของการผลิตบัณฑิตในแผน ก และแผน ข รายละเอียดตามสิ่งที่สงมา
ดวย (4)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใครขอเรียนวา คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาทบทวนเรื่องดังกลาวขางตนแลว
มีมติดังนี้
  1. ใหความเห็นชอบไมสนับสนุนการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ตอเน่ือง 2 ป สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร แตสนบัสนุนวิธีการเทียบโอนหนวยกติ โดยรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี
  2. เห็นควรใหคงแนวทางการเปดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ก และแผน ข เดิม
ไวกอน เน่ืองจากวิทยานิพนธเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญมากในหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับความตองการของประเทศทีจ่ะสรางบุคลากรใหมีตรรกะเชิงความคิดและพัฒนาองคความรู
โดยใชกระบวนการวิจัยอีกมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏบิตัิตอไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

           (ลงชื่อ) จิรณี ตันติรตันวงศ

   (นางสาวจิรณี ตันติรตันวงศ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                                                   ปฏิบตัิราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5380 - 2 

โทรสาร   0-2354-5481, 0-2354-5530
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หนา ๘
เลม ๑๒๒ ตอนพเิศษ   ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญา

ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนและ
สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง และเพื่อธํารงไวซ่ึงคุณภาพมาตรฐานการจัดการ
อุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ การดําเนินการตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวแลวตามประกาศนี้หรือซ่ึงขัด หรือแยง

กับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา

ทางไกลจะตองไดรับการจัดต้ังถูกตองตามกฎหมาย และอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งตองมีอาคาร สถานที่ บุคลากร และทรัพยากรอื่นที่เหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ทางไกล

ขอ ๕ ใหใชหลักเกณฑนี้ สําหรับหลักสูตรทุกระดับปริญญาและทุกสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษา
ประสงคจะจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งการจัดการศึกษาตองมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได
กับระบบการศึกษาในระบบชั้นเรียน และตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

ขอ ๖ ปรัชญาและวัตถุประสงค
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาทางไกลเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
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หนา ๙
เลม ๑๒๒ ตอนพเิศษ   ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

ประชาชนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลและสังคม โดยไมตองเขา
ชั้นเรียนตามปกติ และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

๖.๒ การจัดการศึกษาทางไกล มุงเปดโอกาสและขยายโอกาสใหนักศึกษาและ
ผูสนใจใฝหาความรู สามารถศึกษาหาความรูไดในเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวกตามความสนใจและ
ความสามารถของแตละบุคคล สอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ

ขอ ๗ การขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
๗.๑ การขอเปดดําเนินการ

    สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดดําเนินการหลักสูตรในระบบการศึกษา
ทางไกล ทั้งหลักสูตรที่เปดดําเนินการในระบบชั้นเรียนอยูแลวหรือจะเปดข้ึนใหมจะตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

๗.๒ ความพรอมและศักยภาพในการเปดดําเนินการ
    ๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลจะตองมีคณาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร คณาจารยประจํา และคณาจารยพิเศษตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

   ๒) ตองมีความพรอมทางดานอาคาร สถานที่ บุคลากร และทรัพยากรอื่น
อยางเพียงพอกับการจัดการศึกษาทางไกล

๗.๓ การดําเนินการหลักสูตรตองมีการธํารงไวซ่ึงคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง

ขอ ๘ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลจะตองพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล
ใหสมบูรณอยูเสมอ โดยเฉพาะใหมีเทคโนโลยีและสื่อทั้งส่ือหลัก ส่ือเสริม หรือส่ือแบบผสมผสาน
ที่จะใชอยางเพียงพอ เพื่อเปนหลักประกันวานักศึกษาจะไดรับบริการการศึกษาที่ดี สามารถเรียนรู
ไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ขอ ๙ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกล จะตองจัดใหมีระบบการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิผลและมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับการจัดการศึกษาในระบบชั้นเรียน
และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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หนา ๑๐
เลม ๑๒๒ ตอนพเิศษ   ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกล จะตองมีระบบการตรวจสอบและควบคุม
ใหผูเรียนตองเรียน สอบ และทําผลงานวิชาการอันเปนสวนหนึ่งของการศึกษาดวยตนเอง มีแผน
ดําเนินการทั้งการสอบประจําภาค และสอบยอย โดยตองดําเนินการสอบในสถานที่ที่มีผูคุมสอบ
ที่สามารถตรวจสอบการเขาสอบดวยตนเองของนักศึกษาได

ขอ ๑๑ หลักสูตรที่จัดการศึกษาทางไกลทุกหลักสูตรจะตองกําหนดและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทางไกล ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ

๑๑.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๑.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๑๑.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๑๑.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

    ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุก ๆ ๕ ป

ขอ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลตองกําหนดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทางไกล และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ขอ ๑๓ การปฏิบัติตามหลักเกณฑตามประกาศนี้ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด

ขอ ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ และหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
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หนา ๑๑
เลม ๑๒๒ ตอนพเิศษ   ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

นอกเหนือที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวปฏิบัตติามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนนิการหลักสูตรระดับปริญญา

ในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548 

---------------------------------------------------------

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548  และมติคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ในประกาศนี้ คําจํากัดความและความหมายที่เกี่ยวกบัระบบการศึกษาทางไกล
ใหเปนไปตามนิยามคําแนบทายประกาศ

ขอ 2 การขอเปดหลักสูตร
สถาบันอุดมศกึษาที่ประสงคจะเปดดําเนนิการหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล

จะตองจัดทําคําขอจัดการศึกษาทางไกลตามแบบที่กาํหนดทายประกาศนี้ และเสนอตอสภา
สถาบันอุดมศกึษาพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกอนเปด
ดําเนินการ และแจงใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
อนุมัติหรือเห็นชอบพรอมแนบมติสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกอบการดําเนินการตอไป

ในกรณีของหลักสูตรสาขาวชิาที่เกี่ยวของกับองคกรกํากับมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันอุดมศกึษาควรจัดใหองคกรกํากับมาตรฐานวชิาชีพตรวจสอบและรับรองความพรอมพ้ืนฐานกอน
เปดดําเนินการ

ขอ 3 การพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการเปดดําเนินการหลักสตูร
  3.1 ในการพิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอ
เปดดําเนินการหลักสูตรในระบบการสอนทางไกลตองพิจารณาในเรื่องการจัดคณาจารย และเจาหนาที่
ไดแก ผูบรหิาร คณาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร คณาจารยประจํา คณาจารยพิเศษ บุคลากรอื่นทีเ่กี่ยวของ
ระบบการเรยีนการสอนทางไกล กาํหนดการเปดภาคการศึกษาและหลกัสูตร การผลติชุดการสอนทางไกล
การประเมินการเรียนการสอน การจัดสื่อและอุปกรณการศึกษา การจัดโปรแกรมชุดคําสั่ง (Software) 

การจัดหองสมุดทั้งหองสมุดธรรมดาและหองสมุดอิเล็กทรอนิกส อาคาร และสถานที่ รวมทั้งทรัพยากรอื่น
ที่มีความจําเปน
  3.2 สถาบันอุดมศกึษาตองนําเสนอขอมูลเพื่อแสดงความพรอมในขอ 3.1 

ทั้งหมด
ขอ 4 วิธีการจัดการศึกษาระบบทางไกล ใหปฏบิัติดังนี้

  4.1 สถาบันอุดมศกึษา ตองกําหนดการรับนักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลที่เปนระบบจํากัดรบัหรือไมจํากัดรับใหชัดเจน
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  4.2 การกําหนดการเปดภาคการศึกษา ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา
  4.3 โครงสรางหลกัสูตร ใหสอดคลองหรือเทยีบเคียงกนัไดกบัเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา
  4.4 การสรางและจัดหารายวิชา ควรอยูในรูปชุดการสอนทางไกล
ประกอบดวย (1) เนื้อหาสาระและประสบการณ  (2) กิจกรรม หรืองานที่มอบหมายใหทํา  (3) ประสบการณ
ภาคปฏิบัติ และ (4) แบบประเมินหรือแบบทดสอบทั้งกอนเรียน หลังเรียน และการสอบประจําภาค
  4.5 แสดงระบบการติดตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลสวนบุคคล สําหรับ
คณาจารยในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความกาวหนาในการเรียน หรือขอมูลอ่ืนของนักศึกษา
  4.6 ใหมีคณะกรรมการผลิตและบริหารวชิาเพื่อวางแผน เตรียมการ ผลติหรือ
จัดหาเนื้อหาสาระ ทําการสอน และประเมิน โดยโครงสราง องคประกอบ บทบาทหนาที่ และการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบรหิารวิชาใหจัดทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา

ขอ 5 การดําเนินการหลักสูตร
เพ่ือธํารงไวซึง่คุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินการอยางตอเน่ือง ใหปฏิบัติดังนี้
  5.1 สถาบันอุดมศกึษาตองพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพือ่ประกันคุณภาพ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนนการจัดระบบการถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณที่นักศึกษา
สามารถศึกษาไดดวยตนเองเปนหลัก โดยเสนอเปนแผนแมบททางวชิาการของสถาบันตอสภา
สถาบันอุดมศกึษาพิจารณาอนุมัติ
  5.2 สถาบันอุดมศกึษาตองจัดใหมีการรายงานผลการจัดการศึกษาทั้งในดาน
คณาจารย การผลิตชุดการสอนทางไกล การถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ การปฏิบัตปิระสบการณ
วิชาชีพ การบริการนักศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

ขอ 6 ระบบการศึกษาทางไกล
สถาบันอุดมศกึษาตองกําหนดและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลใหสมบูรณ

โดยกําหนดองคประกอบ กระบวนการและกิจกรรม รวมทั้งสื่อที่จะใชอยางชัดเจน เสนอเปนแบบจําลอง
ระบบการศึกษาทางไกล เสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ

ขอ 7 สื่อการศึกษาทางไกล
สถาบันอุดมศกึษาอาจจัดระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ

ผสมผสานกัน โดยยึดสื่อหลัก ไดแก แบบยึดสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก แบบยึดสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อ
หลัก หรือแบบยึดสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก

สื่อการศึกษาทางไกล สถาบันอุดมศึกษาควรผลติหรือจัดหาสื่อหลักและสื่อเสริม
ใหเอ้ือตอการศึกษาดวยตนเอง

สื่อหลัก ตองเปนสื่อที่นักศกึษาทุกคนเขาถึงได สามารถถายทอดเนื้อหาสาระ
ไดทุกเรื่อง และบรรจุเนื้อหาสาระครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสตูร เพ่ือใหนักศึกษาที่มีความพรอม
สามารถศึกษาไดดวยตนเอง
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สื่อเสริม เปนสื่อที่เสริมสาระใหชัดเจนหรือเสริมปฏิสัมพันธในระบบการศึกษา
ทางไกล

องคประกอบของสื่อหลักและสื่อเสริม มีดังนี้

  7.1 ในกรณีที่ยึดสือ่สิ่งพิมพเปนสื่อหลัก ใหประกอบดวยแนวการศึกษาหรือ
แบบฝกปฏิบตั ิ(Study Guide/Workbook) ตําราเรียนดวยตนเอง และหนังสือชุดความรู
   ทั้งน้ีใหมีสื่อเสริมประกอบดวย สื่อโสตทศัน รายการวิทยุกระจายเสียง
รายการวิทยุโทรทัศน บทเรยีนดวยคอมพิวเตอร บทเรียนทางอินเทอรเน็ต การสอนเสริม การสัมมนา
เสริม การประชุมทางไกล และการปฏบิัตใินสถานการณเสมือนจริง การปฏิบัตใินสถานการณจําลอง
และการปฏบิตัิในสถานการณจริง
  7.2 ในกรณีที่ยึดสือ่แพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก ใหประกอบดวยรายการ
วิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทศันเพ่ือแพรเสยีงและภาพทางสถานีวิทยกุระจายเสียง สถานีวิทยุ
โทรทัศน สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพรเสียงและภาพตามสาย เพื่อการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ
ผานจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) เปนรายการเสนอเนื้อหาสาระครบถวนตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร ทั้งที่เปนรายการสดแบบปฏิสมัพันธหรือการบันทึกเสียงหรือภาพไวลวงหนา มีการออกแบบ
รายการที่จะชวย ทําใหนักศกึษาไดรับความรูและประสบการณเทียบไดกับการศึกษาแบบปฏิสมัพันธ
ระหวางคณาจารยกับนักศกึษาโดยตรง
   ทั้งน้ีใหมีสื่อเสริมประกอบดวย สื่อโสตทศัน สื่อสิ่งพิมพ บทเรียนดวย
คอมพิวเตอร บทเรยีนทางอินเทอรเน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการ
ปฏิบตัิในสถานการณเสมือนจริง การปฏบิัตใินสถานการณจําลอง และการปฏบิัตใินสถานการณจริง
  7.3 ในกรณีที่ยึดสือ่อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลกั ใหใชวธิีการผสมผสานระหวาง
การเรียนการสอนแบบออนไลนหรือออฟไลน (On-line or Off-line) แบบดิจิทัล หรือแอนาลอก (Digital 

or Analog) แบบเขาถึงไดไมพรอมกัน (Asynchronous) หรือเขาถึงไดพรอมกันในเวลาเดียวกนั
(Synchronous/Real-Time)

   ทั้งน้ี ใหมีสื่อเสริมประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน รายการวทิยุ
กระจายเสียง รายการวิทยโุทรทัศน บทเรียนดวยคอมพิวเตอร การสอนเสริม การสัมมนาเสริม
การประชุมทางไกล และการฝกปฏิบตัิในสถานการณเสมือนจริง การฝกปฏิบตัิในสถานการณจําลอง
และการฝกปฏิบัตใินสถานการณจริง
   ในการสอนผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส สถาบันอุดมศกึษาตองแสดง
ความพรอมดานโปรแกรมชุดคําสั่ง (Software) เพ่ือสนบัสนุนการจัดการศึกษาทางไกล โดยพัฒนาระบบ
การจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกส (Learning Management System-LMS) และพัฒนาระบบจัดการเนื้อหา
(Content Management System-CMS) ที่มีประสิทธภิาพ
   ระบบการจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกสตองมีองคประกอบ (1) โฮมเพจ
(Homepage) (2) การนําเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) (3) แหลงทรพัยากร (Learning 

Resources) (4) แหลงสืบคนความรูเสริมจากภายนอก (External Resources) (5) หองปฏิบัติการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Laboratory)  (6) ศูนยสื่อโสตทัศน (AV Center) (7) การประเมิน (Assessment)

(8) ปายประกาศ (Web board) (9)หองสนทนา (Chat room) (10) การสื่อสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
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(E-mail Address)  (11) คําถามพบบอย (Frequently Asked Questions) และ (12) ขอมูลสวนบคุคล
(Personal Profile)

   สถาบันอุดมศกึษาตองพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมที่สามารถบันทึก
รายละเอียดวนัและเวลา และชวงเวลาทีร่วมกิจกรรม บันทึกรายงานตอคณาจารยประจําวิชาและ
คณาจารยชวยสอนเกี่ยวกบัวธิีการ และเวลาการเขาศกึษาอยางละเอียด

ขอ 8 ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณและระบบการเรียนการสอน
  8.1 ตองจัดอุปกรณใหสอดคลองกับสื่อหลัก เครือขายสื่อสารดวยระบบ
เครือขายภายในและระบบเครือขายที่ใหบริการจากภายนอกใหพรอมบริการนักศกึษาอยางเพียงพอ
   สถาบันอุดมศกึษาอาจรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในดานโครงสรางพื้นฐาน
โดยตองจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
  8.2 ตองจัดระบบผลิตหรือจัดหาสื่อการศึกษาใหเพียงพอตอการศึกษาดวย
ตนเอง ประกอบดวยแผนการเรียน การประเมินตนเองกอนและหลังเรียน เน้ือหาสาระ การประเมิน
กิจกรรมระหวางเรียน การทํากิจกรรมภาคปฏิบตัิเสริมประสบการณ และการมอบหมายสั่งงานเพื่อเก็บ
คะแนน
  8.3 ตองจัดใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยเขารับการ
ปฐมนิเทศ ศกึษาเนื้อหาสาระจากชุดการสอนทางไกล ศึกษาจากชดุการสอนเสริม ทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย สืบคนความรูจากแหลงความรูเสริมและฐานขอมูลอาจารยและนักศกึษาทางอิเล็กทรอนิกส
ปรึกษาหารือทางอิเล็กทรอนิกสหรือเผชิญหนากับ คณาจารยประจําวิชา คณาจารยชวยสอน หรือกับ
นักศึกษาดวยกันเอง ในเวลาที่มีการนัดหมาย ระหวางการสอน สัมมนาเสริม หรือประสบการณวิชาชีพ
และเขาสอบในสถานที่ที่กําหนด
  8.4 จัดระบบการเก็บขอมูลการจัดบริการนักศึกษาเกีย่วกบัการรวมกิจกรรม
หลักของนักศกึษาอยางนอย 4 กิจกรรม ไดแก (1) การสอน สัมมนาเสริม สัมมนาเขม การอบรมเขม
หรือ การอบรมเขมทั้งแบบเผชิญหนาและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (2) การศึกษาเนือ้หาสาระในชดุการ
สอนสื่อหลักคือ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อเสริมทางรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน การสอน
หรือการสัมมนาผานดาวเทยีมและการประชุมทางไกลผานจอภาพ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอ่ืน  (3) การประกอบกิจกรรมการเรียน และการทํางานและสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย และ (4) การปรึกษาหารือ การสงคําถามถึงคณาจารยประจําวิชาและคณาจารยชวยสอน
ประจําวิชา

ขอ 9 ความพรอมดานหองสมุด
ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอมูลปจจุบันและแผนการพัฒนาหองสมุดและ

อุปกรณที่สอดคลองกบัสื่อหลักอยางเหมาะสมและเพยีงพอ รวมทั้งจัดหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพ่ือให
นักศึกษาใชประกอบการเรยีน อาจจะใชหองสมุดของสถาบันอุดมศกึษาที่มีอยูแลว โดยจัดใหเปนหอง
สมุดอิเล็กทรอนิกส หรือเสนอหลักฐานเปนลายลักษณอักษรแสดงความรวมมือกบัหองสมุดอิเลก็ทรอนิคส
อ่ืน และ/หรือการเขาเปนสมาชิกหองสมุดอิเล็กทรอนิกสตางๆในประเทศและ/หรอืตางประเทศที่จําเปน
สําหรับการเรยีนการสอน โดยนักศึกษาสามารถเขาไปศึกษาไดตลอดเวลา
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หองสมุดอิเล็กทรอนิกสควรมีเอกสารและขอมูลตางๆ ไดแก ตําราอิเล็กทรอนิกส
วารสารอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลทางวิชาการ บทคดัยอออนไลน หรือฐานความรูในรูปแบบอ่ืนใน
สาขาวิชาที่เปดสอน

ขอ 10 การประเมินการเรียนการสอนทางไกล ใหสถาบันอุดมศึกษา ระบุแนวทางการ
ประเมินทั้งกระบวนการและประเมินผลลพัธ ดังนี้
  10.1 การประเมินกระบวนการ ตองครอบคลุมการประเมินกอนเรียนและกจิกรรม
ระหวางเรียนประกอบดวยการทํางานและการสงงาน การปรึกษาหารือ และสงคําถามถึงคณาจารย สัดสวน
การประเมินจากการสอบประจําภาคตอคะแนนเก็บจาก การประเมินกิจกรรมใหเปนไปตามลักษณะวิชา
โดยมีการกําหนดสัดสวนและการประเมินผลสอบที่เหมาะสม ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและประสบการณ
วิชาชีพ
   ทั้งนี้ สถาบันตองจัดประสบการณวิชาชีพในหองปฏิบัติการหรือสถานการณ
จริงในรูปการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีการทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษร
  10.2 การประเมินผลลัพธ ใหระบแุนวทางหรือแผนการดําเนินการทั้งการสอบ
ประจําภาคและสอบยอย โดยตองดําเนินการสอบในสถานที่ที่มีผูคุมสอบที่สามารถตรวจสอบการเขามา
สอบดวยตนเองของนักศึกษาได

ขอ 11 การรับและเทยีบโอนหนวยกิต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทยีบโอนผลการเรียนระดบัปรญิญาเขาสูการศึกษา

ในระบบ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอ 12 คณาจารยและบุคลากร
ใหสถาบันอุดมศึกษาบรรจแุตงตั้งคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย

ประจํา คณาจารยพิเศษ และคณาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธเพ่ือใหการเรียนการสอนทางไกลดําเนินการไป
อยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งบุคลากรภายในหรือภายนอกใหทําหนาที่
คณาจารยชวยสอนประจําวชิาตามความเหมาะสม

บทบาทหนาที่ของคณาจารยประจําวิชา คณาจารยผูชวยสอนประจําวิชา และ
คณาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ ใหเปนไปตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา

ขอ 13 การประกันคุณภาพหลักสูตร
สถาบันอุดมศกึษาตองจัดระบบและประกนัคุณภาพหลักสูตรเปนระยะๆ อยาง

ตอเน่ือง มีรายงานผลตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ตอสาธารณะ และตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
นําผลการประเมนิมาใชปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการศึกษาทางไกลใหทันสมัยอยูเสมอ

ขอ 14 การประกันคณุภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศกึษาตองกําหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครอบคลุมปจจัยคณุภาพทั้งดานปจจัยการนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และตวับงชีค้ณุภาพ
ตลอดจนการสรางฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่หมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกล
และการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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การประกันคณุภาพการศึกษาจะตองมีการกระทําอยางตอเน่ือง มีการรายงาน
ผลตอสภาสถาบัน ตอสาธารณะ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชปรบัปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกลใหมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึ้น

ขอ  15 คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการกํากบัดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ใหการจัดการศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกลเปนไปอยางมีคณุภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบตัิ ของประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2548 

   

                   (ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

                     ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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นิยามคําแนบทายประกาศ

“ระบบการศกึษาทางไกล (Distance Education)” หมายความวา ระบบการศกึษาที่ผูสอนและผูเรียน
อยูหางกัน มีการวางแผน เตรียมการ ถายทอดความรูและประสบการณ การบริการ และการประเมิน
ผานชุดการสอนทางไกลในรูปสื่อประสมที่ประกอบดวยสื่อหลักและสื่อเสริมที่มีสื่อสิ่งพิมพ
สื่อแพรภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนแกนกลาง เพื่อใหนักศึกษาและผูเรียนสามารถศึกษาหา
ความรูดวยตนเองโดยไมจําเปนตองเขาชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินทีมี่คุณภาพและชื่อถือได
เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรทีมี่ศักดิ์และสิทธิ์เชนเดียวกับประกาศ-

นียบัตรหรือปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในระบบชั้นเรียน

 “ระบบการศกึษาทางไกลผานสื่อสิง่พมิพเปนสื่อหลัก ( Print-Based  Distance Education)” 
หมายความวา ระบบการศึกษาที่มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต นําเสนอเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ ใหบริการและทําการประเมินผานสื่อสิ่งพิมพในรูปตําราการศึกษาทางไกล คูมือการศึกษา
(Study Guide) หรอื แบบฝกปฏิบตัิ (Workbook) แผนกิจกรรมการศึกษา (Course Bulletin) เอกสารชุด
ความรู (Set Books) และสารานุกรม (Encyclopedia) เปนสื่อหลัก และมีสื่อเสริมประกอบดวยสื่อโสต
ทัศน รายการวิทยุกระจายเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดีเสียง รายการวิทยุโทรทศัน หรือเทปภาพหรือซีดี
ภาพ บทเรียนดวยคอมพิวเตอร (Computer Assisted Instruction – CAI) อินเทอรเนต (Internet) และ
การสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมแบบปฏิสมัพันธหรือการสอนเสริมผานสื่อ

“ระบบการศกึษาทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลกั (Broadcast-Based 
Distance Education)” หมายความวา ระบบการศึกษาที่มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต
นําเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ ใหบริการ และทาํการประเมินผานรายการวทิยุกระจายเสยีงหรือ
เทปเสียงหรือซีดีเสียง รายการวิทยุโทรทศัน หรือเทปภาพ หรือซีดีภาพ ที่แพรภาพแบบตามสาย ไรสาย
หรือผานดาวเทียม เปนสื่อหลักและมีสื่อเสริมประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน บทเรียนดวย
คอมพิวเตอร อินเทอรเนต และการสอนเสริมหรือสัมมนาเสรมิแบบปฏิสัมพันธหรอืการสอนเสริมผานสื่อ

“ระบบการศกึษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning Based Distance 
Education)” หมายความวา ระบบการศกึษาที่มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต นําเสนอ
เน้ือหาสาระและประสบการณใหบริการและทําการประเมินผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่มีคอมพิวเตอร
เปนกลไกขบัเคลื่อน ใชระบบโทรคมนาคมสองทางที่ตอบสนองปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับผูเรยีน ผานสื่อหรือเผชิญหนา ผสมผสานกันทั้ง
ตามสาย (ON Cable/On Line) ตามคลื่นวิทยุ (Wireless) และไรสาย (Off-Cable/Off Line) โดยจัด
สอนทางอินเทอรเนต การสอนผานจอภาพ และชองทางโทรคมนาคมในรูปแบบอ่ืน และอาจใชสื่อ

สิ่งพิมพ สื่อทางวิทยุกระจายเสียง สื่อทางวิทยุ โทรทศัน สื่อโสตทัศน การสอนเสริมหรือสัมมนาเสริม และ
การอบรมภาคปฏิบตัิเสริมประสบการณเปนสื่อเสริม
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“ระบบการศกึษาทางไกลทางอินเทอรเนต (Internet-Based Distance Education)”
หมายความวา ระบบการศกึษาทางอิเล็กทรอนิกสที่มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต นําเสนอ
เน้ือหาสาระและประสบการณ ใหบริการและทําการประเมินผานเครือขายคอมพิวเตอรแบบออนไลนเปน
สื่อหลัก และมีสื่อเสริมประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพ ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพหรือเทปภาพ การสอน
เสริมหรือสัมมนาเสริมทางเครือขาย และมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนเทาที่จําเปน

“ระบบการศกึษาทางไกลดวยการประชุมทางไกลผานจอภาพ (On-Screen-Based 
Distance Education)” หมายความวา ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส ที่มีการวางแผน เตรียมการ
ดําเนินการผลิต นําเสนอเนือ้หาสาระและประสบการณผานการประชมุทางไกล (Teleconferencing)

การสอนผานดาวเทียม (Via Satellite Instruction) และโทรทัศนปฏสิัมพันธ (Interactive Television) 

และมีสื่อเสริมประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพ ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพ หรือเทปภาพ การสอนเสริมหรือ
สัมมนาเสริมทางเครือขายและมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนเทาที่จําเปน

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาที่ขออนุญาตเปดสอนทางไกล

 “ชุดการสอนทางไกล” หมายความวา ชุดการสอนทางไกลที่ผลติในรูปชุดการสอนทางไกล
ดวยสื่อสิ่งพิมพ ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุกระจายเสียง ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุ โทรทัศน
ชุดการสอนทางไกลทางอินเทอรเนต ชุดการสอนทางไกลผานดาวเทยีม หรือชุดการสอนดวยการประชุม
ทางไกลผานจอภาพ

-------------------
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หนา ๒
เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม   ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

เพื่อสงเสริมผูมีความรูความสามารถพิเศษไดมีโอกาสศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดตามความ
ตองการและสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง อันสงผลใหการบริหารงานดานวิชาการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษาไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูมีความสามารถพิเศษไดศึกษาตามศักยภาพ ที่มีอยูนั้น

ใหเรียกวาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  (Honors  Program) 

ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้
“การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา” หมายถึง การจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตร

ปกติที่เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจ
กําหนดใหศึกษาในรายวิชาที่กาวหนากวาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นหรือใหผูเรียนไดศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว หรือ สนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยเพื่อความลุมลึก
ทางวิชาการ หรือวิธีการอื่นที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด

“ผูมีความสามารถพิเศษ” หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนผูเขาศึกษาตามหลักสูตรปกติ
แตมีความสามารถเปนพิเศษในดานสติปญญา ความรูความสามารถ หรือคุณสมบัติอื่นใดที่สะทอนความ
เปนผูมีความสามารถพิเศษทางวิชาการตามที่สถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดสําหรับหลักสูตรนั้น ๆ
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หนา ๓
เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม   ๒๕๔๙

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหหมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอ ๕ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาตองสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักเกณฑหรือแนวทางอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการและหรือคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด

ขอ ๖ สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาตองมีความพรอม
ทั้งในดานผูสอน อาคารสถานที่ หองสมุด อุปกรณการเรียนการสอน ระบบการใหคําปรึกษาและ
คําแนะนํา และมีระบบที่สงเสริมและเอื้อตอการศึกษาหรือการคนควาวิจัย เพื่อการบรรลุซ่ึงศักยภาพ
ของนักศึกษาแตละคน

ขอ ๗ สถาบันอดุมศึกษาตองกําหนดหลักเกณฑการรับนักศึกษา คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
วิธีการศึกษา การวัดผลการศึกษาและเกณฑการสําเร็จของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาที่
ชัดเจน

สถาบันอุดมศึกษาอาจรับหรือเทียบโอนผูมีความรูความสามารถพิเศษจากหลักสูตรปกติหรือ
หลักสูตรอื่นเขาศึกษาก็ได ทั้งนี้ตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ซ่ึงอาจกําหนดโดยประกาศทั่วไป หรือกําหนดเปนการเฉพาะสําหรับแตละหลักสูตร

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามวรรคสองตองเปนไป
ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตองมีระยะเวลาศึกษาใน
หลักสูตรเพียงพอกับการพฒันาศักยภาพนักศึกษา

ขอ ๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๑๑
เลม ๑๒๒ ตอนพเิศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลาย ทันสมัย
มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับความกาวหนาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหผูศึกษา
ไดศึกษาในสองหลักสูตรที่ตางกัน แตมีสวนสนับสนุนซ่ึงกันและกนั ในระยะเวลาเดียวกันได โดยอาจใช
เวลาศึกษาสั้นลงและประหยัดคาใชจายในการศึกษา ทําใหผูศึกษามีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรสองศาสตร
และสามารถเชื่อมโยงศาสตรเหลานั้นไดอยางบูรณาการ เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาโท และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

อาศัยความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๔๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงไว ดังตอไปนี้

๑. ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘”

๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา  (Dual  Master’s  Degree  Program)  หมายถงึ

หลักสูตรสองหลักสูตรที่ใหผูเรียนศึกษาพรอมกัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร การรับและเทียบโอนหนวยกิต จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา การลงทะเบียนเรียนและ
ระยะเวลาการศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑแนวทางอื่นที่เกี่ยวของ
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หนา ๑๒
เลม ๑๒๒ ตอนพเิศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม ๒๕๔๘

๕. หลักสูตรที่จะนํามาจัดการศึกษาแบบควบ ๒ ปริญญา ตองเปนหลักสูตรที่สถาบันเปดสอน
แยกเปนสองหลักสูตร

๖. สถาบันที่จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ตองกําหนดวิชาเฉพาะ
และวิชาแกนที่จะใชรวมกันระหวางสองหลักสูตรใหชัดเจน ทั้งจํานวนวิชาและจํานวนหนวยกิต

๗. ผูศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร ซ่ึงอาจเปน
แผนการศึกษาเดียวกันหรือตางกันก็ได

๘. ผูศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้งสอง
กรณีที่มีรายวิชาใชรวมกัน ใหลงทะเบียนเรียนวิชาเหลานั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

๙. ในกรณีที่ผู ศึกษาลงทะเบียนเ รียนในแผนการศึกษาพรอมกันทั้ งสองหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหชัดเจนวา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจะเปนฉบับเดียวกันหรือ
เปนสองฉบับ หากกําหนดใหวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระเปนฉบับเดียวกัน วิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระนั้นจะตองครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาวิชาทั้งสองหลักสูตร และจะตองมีอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักจากทั้งสองหลักสูตร

๑๐. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ศธ 0506(2)/ ว 409 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ  10400 

31 มีนาคม  2551 

เรื่อง แนวปฏบิัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรฐั/เอกชน
        

ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที ่3/2551 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2551

ไดพิจารณาเรื่องการที่สถาบันอุดมศึกษาปดดําเนินการหลักสูตร สาขาวิชา แลวแจงใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบโดยปฏิบตัใินระยะเวลาแตกตางกัน ดังนั้น เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาปฏบิัติเรื่องดังกลาว
ในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งดังกลาว จึงเห็นสมควรกําหนดแนว
ปฏิบัตใินการแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปดหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  30 วัน
นับแตวันที่สภาสถาบันมีมติอนุมัติการปดหลักสูตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปฏบิัตติามแนวปฏิบตัิดังกลาวอยางเครงครัดดวย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

                       (ลงชื่อ) สุเมธ แยมนุน

                     (นายสุเมธ แยมนุน)

        เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5382 

โทรสาร   0-2354-5481, 0-2354-5530
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หนา ๙๘
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๕๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ มิถุนายน   ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา

พ.ศ. ๒๕๔๙

เพื่อใหการกําหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบและสอดคลองกับแนวทาง
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญติัระเบยีบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๔๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๔๙
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙”

ขอ ๒ ใหใชประกาศกระทรวงนี้เปนแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด
ยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้

ขอ ๔ ประเภทของการกําหนดชื่อปริญญา แบงเปน ๔ ประเภท ดังนี้
๔.๑ ปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนนศาสตรบริสุทธิ์

ทางดานศิลปศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ เปนหลัก ใหใชชือ่ปริญญาวา
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Arts) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  Arts) และศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Arts) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy) กลุมสาขาวิชา
ที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ
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หนา ๙๙
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๕๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ มิถุนายน   ๒๕๔๙

   ๔.๑.๑ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร  (Humanities) 

   (๑) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา อาทิ พุทธศาสตร พุทธศาสนศึกษา
ศาสนาเปรียบเทียบ

   (๒) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี อาทิ ภาษาศาสตร ภาษาไทย ภาษาบาลีและ
สันสกฤต จารึกภาษาไทย การแปล วรรณคดีไทย วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ

   (๓) สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี อาทิ โบราณคดี ประวัติศาสตร
   (๔) สาขาวชิาศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมศึกษา อารยธรรมศึกษา
   ๔.๑.๒ กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร  (Social  Sciences) 

   (๑) สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  (Social  and  Behavioral  

Science) อาทิ ประชากรศาสตร ภูมิภาคศึกษา พฤติกรรมศาสตร
   (๒) สาขาวิชาการจัดการ  (Management)  อาทิ การจัดการ บริหารสถาบัน

การพาณิชย การเลขานุการ
   (๓) สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ  (Mass  Communication  and  

Information) อาทิ ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน การโฆษณา การประชาสัมพันธ
วารสารศาสตร การพิพิธภัณฑ บรรณารักษศาสตร

   (๔) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  (Home  Economics)  อาทิ อาหารและโภชนาการ
เส้ือผาและสิ่งทอ ผาและเครื่องแตงกาย ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ คหกรรมศิลป การอบรมเลี้ยงดูเด็ก

   (๕) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ  (Service  Industries) อาทิ การภัตตาคาร
การโรงแรม การทองเที่ยว อุตสาหกรรมบริการดานตาง ๆ

๔.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนนศาสตรทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ เปนหลัก
ใหใชชื่อปริญญาวา วิทยาศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  

Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Science)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  

Philosophy) กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ
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หนา ๑๐๐
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๕๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ มิถุนายน   ๒๕๔๙

   ๔.๒.๑ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ  (Natural  Sciences) 

   (๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  (Life  Sciences)  อาทิ ชีววิทยา ชีวเคมี
ชีวฟสิกส จุลชีววิทยา พิษวิทยา พฤกษศาสตร สัตววิทยา กีฏวิทยา พันธุศาสตร

   (๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  (Physical  Sciences) อาทิ เคมี ฟสิกส
ดาราศาสตร ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส ภูมิศาสตรกายภาพ สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา

   (๓) สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  (Mathematics and Statistics) อาทิ
คณิตศาสตร การวิจัยดําเนินงาน สถิติ คณิตศาสตรประกันภัย  (Actuarial  Science) 

   (๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร  (Computing)  อาทิ วิทยาการคอมพิวเตอร
   ๔.๒.๒ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต  (Applied  Sciences) 

   (๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (Agriculture)  อาทิ ปฐพีศาสตร ประมง พืชศาสตร
วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร วนผลิตภัณฑ วนศาสตร สัตวบาล สัตวศาสตร

   (๒) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  (Environmental  

Sciences  and  Natural  Resources) อาทิ การจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาการสิ่งแวดลอม
   (๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  (Medical  Sciences) อาทิ กายวิภาคศาสตร

นิติเวชศาสตร เวชนิทัศน สรีรวิทยา
   (๔) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  (Public  Health) อาทิ การสาธารณสุขทั่วไป

การสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขมูลฐาน สุขศึกษา
   (๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตอื่น ๆ  (Other  Applied  Sciences) 

๔.๓ ปริญญาวิชาชีพ สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้เนนการศึกษาในลักษณะของ
ศาสตรเชิงประยุกต เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ขององคกรวิชาชีพ หรือสาขาวิชาที่ไมไดกําหนดใหมีองคกรวิชาชีพ
หรือกฎหมายรองรับ แตมีลักษณะเปนวิชาชีพ

   ๔.๓.๑ กลุมสาขาวิชาที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญา
ใหใชตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เปนหลักในทุกระดับปริญญา  (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)
สําหรับระดับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิตก็ได กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อ
ปริญญานี้ คือ
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   (๑) สาขาวิชากายภาพบําบัด  (Physical  Therapy) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา กายภาพบําบัดบัณฑิต  (Bachelor  of  Physical  Therapy) 

   (๒) สาขาวิชาการบัญชี  (Accountancy) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
บัญชีบัณฑิต  (Bachelor  of  Accountancy) 

   (๓) สาขาวิชาการแพทยแผนไทย  (Thai  Traditional  Medicine) ใหใชชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา การแพทยแผนไทยบัณฑิต  (Bachelor  of  Thai  Traditional  Medicine)

การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต  (Bachelor  of  Applied  Thai  Traditional  Medicine) 

   (๔) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  (Dentistry) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of  Dental  Surgery) 

   (๕) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  (Medical Technology) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา เทคนิคการแพทยบัณฑิต  (Bachelor  of  Medical  Technology) 

   (๖) สาขาวิชานิติศาสตร  (Laws) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
นิติศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Laws) 

   (๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  (Nursing  Science) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Nursing  Science) 

   (๘) สาขาวิชาแพทยศาสตร  (Medicine) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรวีา
แพทยศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of  Medicine) 

   (๙) สาขาวิชาเภสัชศาสตร  (Pharmacy) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Pharmacy) หรือ Doctor  of  Pharmacy สําหรับหลักสูตร ๖ ป

   (๑๐) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  (Engineering) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of Engineering) อาทิ วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ

   (๑๑) สาขาวิชาศึกษาศาสตร  (Education)  ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรวีา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Education) 

   (๑๒) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  (Architecture) ใหใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of Architecture) หรือภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(Bachelor  of  Landscape  Architecture)   
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   (๑๓) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  (Veterinary  Medicine)  ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of  Veterinary  Medicine) 

   ๔.๓.๒ กลุมสาขาวิชาที่ไมไดกําหนดใหมีองคกรวิชาชีพ แตเปนศาสตร
ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญาใหใชตามกลุมสาขาวิชาที่กําหนดตอไปนี้

   (๑) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  (Fine  and  Applied  Arts) ใหใช
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา ศิลปบัณฑิต  (Bachelor  of  Fine  Arts) หรือศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
(Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาโทวา ศิลปมหาบัณฑิต หรือ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา ศิลปดุษฎีบัณฑิต หรือ
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาทิ การถายรูปและการถายภาพยนตร
การละครหรือนาฏศาสตร จิตรกรรม ดุริยางคศาสตร ประติมากรรม

   (๒) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (Business  Administration) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา บริหารธุรกิจบัณฑิต  (Bachelor  of  Business  Administration) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาโทวา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

   (๓) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  (Public  Administration) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of Public Administration) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาโทวา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

   (๔) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  (Economics) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Economics) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาโทวา เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต

   (๕) สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร  (Social Work) ใหใชชื่อปริญญาใน
ระดับปริญญาตรีวา สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Social  work) ใหใชชื่อปริญญาใน
ระดับปริญญาโทวา สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา
สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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   (๖) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  (Information  Science) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา สารสนเทศศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Information  Science) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาโทวา สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา
สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

๔.๔ ปริญญาทางเทคโนโลยี สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเปนการนํา
วิทยาศาสตรประยุกตไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน
ในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการและการดูแลรักษาสุขภาพ
และมีลักษณะเปนหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) เพื่อสรางความชํานาญการเฉพาะทาง
ใหใชเฉพาะระดับปริญญาตรี โดยใหใชชื่อวา เทคโนโลยีบัณฑิต  (Bachelor  of  Technology) สําหรับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ใหใชชื่อปริญญาตามศาสตรที่เนนในการศึกษา เชน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(Master  of  Science) หรือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Science)  กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้
ไดแก

  (๑) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร   (Agricultural Technology) อาทิ
เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว วนผลิตภัณฑ

  (๒) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม  (Engineering  

Technology  and  Industrial  Technology) อาทิ เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

ขอ ๕ ชื่อปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรยอปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใหใชดังตอไปนี้

ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

๑.ปริญญาศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม.
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ ศศ.ด.

 Bachelor  of  Arts B.A. 

 Master  of  Arts M.A. 

 Doctor  of  Arts D.A. 
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ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.

๒.ปริญญาวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม.
วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต วท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.

๓.ปริญญาสําหรับวิชาชีพ
๓.๑ สาขาวิชากายภาพบําบัด

๑) กายภาพบําบดับัณฑิต กภ.บ.
๒) กายภาพบําบดัมหาบัณฑิต กภ.ม.
๓) กายภาพบําบดัดษุฎีบัณฑิต   กภ.ด.

๓.๒ สาขาวิชาการบญัชี
๑) บัญชีบัณฑิต บช.บ.
๒) บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม.
๓) บัญชีดุษฎีบัณฑิต บช.ด.

๓.๓ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
๑) การแพทยแผนไทยบณัฑติ พท.บ.

๒) การแพทยแผนไทยมหาบณัฑิต พท.ม.

๓) การแพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต พท.ด.

หรือ
 Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

 Bachelor  of  Science   B.S.,  B.Sc. 

 Master  of  Science M.S.,  M.Sc. 

Doctor  of  Science   D.S.,  D.Sc. 

หรือ
Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

1) Bachelor  of  Physical  Therapy B.PT. 

2) Master  of  Physical  Therapy   M.PT 

3) Doctor  of  Physical  Therapy D.PT. 

1) Bachelor  of  Accountancy B.Acc. 

2) Master  of  Accountancy M.Acc. 

3) Doctor  of  Accountancy  D.Acc. 

1) Bachelor  of  Thai  Traditional B.TM. 

 Medicine 

2) Master  of  Thai  Traditional M.TM. 

 Medicine   

3) Doctor  of  Thai  Traditional D.TM.   

 Medicine 
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ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

และ ๑) การแพทยแผนไทยประยกุต พท.บ.
   บัณฑิต

๒) การแพทยแผนไทยประยุกต พท.ม.
   มหาบัณฑิต

๓) การแพทยแผนไทยประยุกต พท.ด.
   ดุษฎีบัณฑติ

๓.๔ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
๑) ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ ท.บ.

๓.๕ สาขาวิชาเทคนคิการแพทย
๑) เทคนิคการแพทยบัณฑติ ทพ.บ.
๒) เทคนิคการแพทยมหาบัณฑติ ทพ.ม.
๓) เทคนิคการแพทยดษุฎีบัณฑติ ทพ.ด.

๓.๖ สาขาวิชานิติศาสตร
๑) นิติศาสตรบัณฑติ น.บ.
๒) นิติศาสตรมหาบัณฑิต น.ม.
๓) นิติศาสตรดษุฎีบัณฑิต น.ด.

๓.๗ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ.
๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พย.ม.
๓) พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑติ พย.ด.

๓.๘ สาขาวิชาแพทยศาสตร
๑) แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ.

๓.๙ สาขาวิชาเภสัชศาสตร
๑) เภสัชศาสตรบณัฑิต ภ.บ.

1) Bachelor  of  Applied  Thai B.TM. 

 Traditional  Medicine 

2) Master  of  Applied  Thai   M.TM. 

 Traditional  Medicine 

๓) Doctor  of  Applied  Thai   D.TM. 

 Traditional  Medicine 

1) Doctor  of  Dental  Surgery D.D.S. 

1) Bachelor  of  Medical  Technology B.MT. 

2) Master  of  Medical  Technology M.MT. 

3) Doctor  of  Medical  Technology D.MT. 

1) Bachelor  of  Laws LL.B. 

2) Master  of  Laws LL.M. 

3) Doctor  of  Laws   LL.D. 

1) Bachelor  of  Nursing  Science B.N.S. 

2) Master  of  Nursing  Science M.N.S. 

3) Doctor  of  Nursing  Science D.N.S. 

1) Doctor  of  Medicine   M.D. 

1) Bachelor  of  Pharmacy B.Pharm. 
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หนา ๑๐๖
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๕๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ มิถุนายน   ๒๕๔๙

ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

๒) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ภ.ม.
๓) เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑติ ภ.ด.

๓.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
๑) วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ วศ.บ.
๒) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ วศ.ม.
๓) วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑติ วศ.ด.

๓.๑๑ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
๑) ศึกษาศาสตรบณัฑิต   ศษ.บ.
๒) ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ศษ.ม.
๓) ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด.

๓.๑๒ สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
๑) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ สถ.บ.
๒) สถาปตยกรรมศาสตร สถ.ม.

   มหาบัณฑิต
๓) สถาปตยกรรมศาสตร สถ.ด.

   ดุษฎีบัณฑติ
และ ๑) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร ภ.สถ.บ.

   บัณฑิต
๒) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร ภ.สถ.ม.

   มหาบัณฑิต
๓) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร ภ.สถ.ด.

   ดุษฎีบัณฑติ   
๓.๑๓ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร

๑) สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต สพ.บ.

2) Master  of  Pharmacy M.Pharm. 

3) Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

1) Bachelor  of  Engineering B.Eng. 

2) Master  of  Engineering M.Eng. 

3) Doctor  of  Engineering D.Eng. 

1)  Bachelor  of  Education B.Ed. 

2) Master  of  Education M.Ed. 

3) Doctor  of  Education Ed.D.,D.Ed. 

1) Bachelor  of  Architecture B.Arch. 

2) Master  of  Architecture M.Arch. 

3) Doctor  of  Architecture D.Arch. 

1) Bachelor  of  Landscape   B.L.A.

 Architecture  

2)  Master  of  Landscape  Architecture   M.L.A. 

3) Doctor  of  Landscape  Architecture   D.L.A. 

1) Doctor  of  Veterinary  Medicine D.V.M. 
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หนา ๑๐๗
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๕๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ มิถุนายน   ๒๕๔๙

ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

๔. ปริญญาสําหรับศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพ
หรือกึ่งวิชาชีพ
๔.๑ สาขาวิชาทางวิจติรศิลปและประยุกตศิลป

  (Fine  and  Applied  Arts) 

๑) ศิลปบัณฑิต ศล.บ.
หรือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ศป.บ.

๒) ศิลปมหาบัณฑิต ศล.ม.
หรือ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศป.ม.

๓) ศิลปดุษฎีบัณฑิต ศล.ด.
หรือ ศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิต   ศป.ด.
หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด.
๔.๒ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ

  (Business  Administration) 

๑) บริหารธุรกิจบณัฑิต บธ.บ.
๒) บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ บธ.ม.
๓) บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑติ บธ.ด.

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.
๔.๓ สาขาวิชาบริหารรัฐกจิ

  (Public  Administration) 

๑) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.
๒) รัฐประศาสนศาสตร รป.ม.

   มหาบัณฑิต

Bachelor  of  Fine  Arts  B.F.A. 

หรือ Bachelor  of  Fine  and   

Applied  Arts 

Master  of  Fine  Arts  M.F.A. 

หรือ Master  of  Fine  and   

Applied  Arts 

Doctor  of  Fine  Arts  หรือ D.F.A.

Doctor  of  Fine  and  Applied  Arts 

หรือ Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Business  Administration B.B.A. 

Master  of  Business  Administration M.B.A. 

Doctor  of  Business  Administration D.B.A. 

หรือ Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Public  Administration B.P.A. 

Master  of  Public  Administration M.P.A. 
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หนา ๑๐๘
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๕๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ มิถุนายน   ๒๕๔๙

ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

๓) รัฐประศาสนศาสตร
   ดุษฎีบัณฑติ รป.ด.

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.
๔.๔ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  (Economics) 

๑) เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ.
๒) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม.
๓) เศรษฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต ศ.ด.

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.
๔.๕ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

  (Social  Work) 

๑) สังคมสงเคราะหศาสตร สส.บ.
   บัณฑิต

๒) สังคมสงเคราะหศาสตร สส.ม.
   มหาบณัฑิต

๓) สังคมสงเคราะหศาสตร สส.ด.
   ดุษฎีบัณฑติ

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.
๔.๖ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

๑) สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สท.บ.
๒) สารสนเทศศาสตร สท.ม.

   มหาบัณฑิต
๓) สารสนเทศศาสตร สท.ด.

   ดุษฎีบัณฑติ
หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.

Doctor  of  Public  Administration D.P.A. 

หรือ Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Economics B.Econ. 

Master  of  Economics M.Econ. 

Doctor  of  Economics D.Econ. 

หรือ Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Social  Work B.S.W. 

Master  of  Social  Work M.S.W. 

Doctor  of  Social  Work D.S.W. 

หรือ Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Information  Science B.I.S. 

Master  of  Information  Science M.I.S. 

Doctor  of  Information  Science   D.I.S. 

หรือ Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
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หนา ๑๐๙
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๕๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ มิถุนายน   ๒๕๔๙

ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก)

๕. ปริญญาทางเทคโนโลยี
ใหใชเฉพาะระดับปรญิญาตรี
โดยใชช่ือวา เทคโนโลยีบัณฑิต   ทล.บ.
สําหรับปริญญาโทและปริญญาเอก
ใหใชช่ือปริญญาตามศาสตรท่ีเนน
การศึกษาทั้งปริญญาภาษาไทย
และปริญญาภาษาอังกฤษ

Bachelor  of  Technology B.Tech. 

ขอ ๖ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองกําหนด
ชื่อปริญญาที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๑๓
เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม   ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร และ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เปนการเพิ่มเติม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๔๑  (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่
๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงกําหนดชื่อปริญญา ดังนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญา  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา รัฐศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  

Political  Science)  ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  Political  Science)  

และใชชื่อในระดับปริญญาเอกวา รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Political  Science)  หรือปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy) 

ขอ ๔ สาขาวิชานิเทศศาสตร ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา นิเทศศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  

of Communication Arts) ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา นิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต   (Master of  

Communication Arts) และใชชื่อในระดับปริญญาเอกวา นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor of  

Communication  Arts)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy) 

ขอ ๕ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(Bachelor  of  Public  Health)  ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  

Public  Health)  และใชชื่อในระดับปริญญาเอกวา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Public  

Health)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy) 
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หนา ๑๔
เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม   ๒๕๕๑

ขอ ๖ การกําหนดชื่อและอักษรยอปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ของสาขาวิชารัฐศาสตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ดังตอไปนี้

ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

และปริญญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

และปริญญาเอก)
๑. สาขาวิชารัฐศาสตร

๑) รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ.
๒) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม.
๓) รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.

๑) Bachelor  of  Political  Science B.Pol.Sc. 

๒) Master  of  Political  Science M.Pol.Sc. 

๓) Doctor  of  Political  Science D.Pol.Sc. 

หรือ
  Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

๒. สาขาวิชานิเทศศาสตร
๑) นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.
๒) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นศ.ม.

๓) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นศ.ด.
   หรือ
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.
๓. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

๑) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ.
๒) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม.
๓) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส.ด.

   หรือ
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.

๑) Bachelor  of  Communication  Arts B.Com.Arts 

๒) Master  of  Communication  Arts M.Com.Arts  

๓) Doctor  of  Communication  Arts  D.Com.Arts   

หรือ
 Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

๑) Bachelor  of  Public  Health B.P.H 

๒) Master  of  Public  Health  M.P.H.   

๓) Doctor  of  Public  Health Dr.P.H.   

หรือ
  Doctor  of  Philosophy Ph.D.

ขอ ๗ การกําหนดชื่อปริญญาตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันในกรณีจัดทําหลักสูตรในสาขาวิชารัฐศาสตร นิเทศศาสตร และ
สาธารณสุขศาสตร ในลักษณะของศาสตรเชิงวิชาชีพ หรือก่ึงวิชาชีพ หากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดทํา
หลักสูตรโดยการจัดเนื้อหาเปนศาสตรบริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร ในสาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชา
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หนา ๑๕
เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม   ๒๕๕๑

นิเทศศาสตร หรือศาสตรบริสุทธิ์ทางวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ก็สามารถใชชื่อ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิตตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิจิตร ศรีสอาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๑๕
เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗ กรกฎาคม   ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรแกไขการกําหนดชื่ออักษรยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษของชื่อปริญญา
การแพทยแผนไทยประยุกตในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหสอดคลองกับชื่อปริญญา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๔๑  (๔)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงปรับปรุงชื่อยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษของปริญญา
การแพทยแผนไทยประยุกต  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙) ดังนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑”

ขอ ๒ สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา การแพทย
แผนไทยประยุกตบัณฑิต  (Bachelor  of  Applied  Thai  Traditional  Medicine)  ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา
การแพทยแผนไทยประยุกตมหาบัณฑิต  (Master  of  Applied  Thai  Traditional  Medicine)  และใช
ชื่อในระดับปริญญาเอกวา การแพทยแผนไทยประยุกตดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Applied  Thai  

Traditional  Medicine) 

ขอ ๓ การกําหนดชื่อและอักษรยอปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของสาขาวิชา
การแพทยแผนไทยประยุกต ดังนี้

ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

๑) การแพทยแผนไทยประยุกต พทป.บ.
บัณฑิต

๒) การแพทยแผนไทยประยุกต พทป.ม.
มหาบัณฑิต

๓) การแพทยแผนไทยประยุกต พทป.ด.
ดุษฎีบัณฑิต

๑) Bachelor  of  Applied B.ATM. 

 Thai  Traditional  Medicine 

๒) Master  of  Applied  M.ATM. 

 Thai  Traditional  Medicine 

๓) Doctor  of  Applied  D.ATM. 

 Thai  Traditional  Medicine 

ประกาศ ณ วนัที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสด์ิ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๒
เลม ๑๒๔ ตอนพเิศษ   ๕๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย

กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไทยดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศอยางมีมาตรฐาน คุณภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง
และความเปนเลิศทางวิชาการ ใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือ
ทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบายและมาตรการการสงเสริม

สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศมาจัดการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔ ในประกาศนี้

๔.๑ ความตกลงรวมมือทางวิชาการ หมายถึง ความตกลงรวมมือเพื่อดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี การใหบริการทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยเห็นควร
ดําเนินการความตกลงรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ทั้งในลักษณะทวิภาคี และพหุภาคี

๔.๒ สถาบันอุดมศึกษาไทย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และ
สถาบันวิจัยในสังกัดและกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ

๔.๓ สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มิใชสถาบัน
อุดมศึกษาไทย รวมถึงสถาบันวิจัย สถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูง สถาบันวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง
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หนา ๓
เลม ๑๒๔ ตอนพเิศษ   ๕๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม ๒๕๕๐

โดยตองเปนสถาบันที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน จัดต้ังถูกตองตามกฎหมาย และไดรับการรับรองวิทยฐานะ
และมาตรฐานโดยหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่นที่รัฐมอบหมายในประเทศนั้น ๆ

ขอ ๕ ลักษณะ และวิธีการดําเนินการ
๕.๑ การดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึง

ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันทั้งสอง โดยต้ังอยู
บนพื้นฐานของความเกื้อกูลและสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพรวมกัน เพื่อบรรลุความ
เปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสถาบันทั้งสอง และการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนองคความรู ตามปรัชญาและพันธกิจของสถาบัน

๕.๒ การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใด ๆ ตองได รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจาก
วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อการจัดทําฐานขอมูลที่ครบถวนและทันสมัย
สามารถเอื้อตอการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือนั้น ๆ และเพื่อ
เสนอตอสาธารณชนตอไป

ขอ ๖ ขอบเขตความรวมมือ
ความตกลงรวมมือทางวิชาการครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ คือ การเรียนการสอน ทั้งใน

ระบบชั้นเรียน และระบบการศึกษาทางไกลซึ่งมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาในระบบ
ชั้นเรียน และตองสอดคลองกับหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกลที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด การวิจัย การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
การใหบริการทางวิชาการ กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นสมควร

๖.๑ การเรียน การสอน
๖.๑.๑ ขอบเขตของความร วมมือทางการเรี ยนการสอนครอบคลุมถึ ง

การแลกเปลี่ยนคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจน
การจัดหลักสูตรรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

๖.๑.๒ การจัดหลักสูตร/การเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญา ตองไมขัดตอ
กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เกณฑมาตรฐาน
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หนา ๔
เลม ๑๒๔ ตอนพเิศษ   ๕๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม ๒๕๕๐

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรนั้นตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซ่ึงอาจเปนหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวของสถาบันอุดมศึกษา หรือเปนหลักสูตรใหมที่พัฒนารวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

   ๖.๑.๓ ในการจัดหลักสูตรรวมกัน สถาบันทั้งสองตองจัดทําบันทึกขอตกลง
รวมกันโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันที่เกี่ยวของ และใหสถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอ
หลักสูตรดังกลาวใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง หรือรับทราบหลักสูตร

๖.๑.๔ การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาไทยตองเปน
ผูบริหารหลักสูตรและการสอน และจัดคณาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาไทยรวมสอนในหลักสูตร
และสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศสามารถจัดคณาจารยรวมสอน รวมทั้งใหความชวยเหลือทาง
วิชาการอื่น ๆ ได ทั้งนี้ คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

   ๖.๑.๕ การใหปริญญา อาจเปนปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ
ตางประเทศ หรือปริญญารวม ข้ึนอยูกับขอตกลงความรวมมือ หรือระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ
ใหปริญญาของสถาบันที่รวมมือกัน กรณีปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ นักศึกษาตอง
เดินทางไปศึกษาในสถาบันนั้น ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษาไมตํ่ากวาหนึ่งปการศึกษา หรือก่ึงหนึ่งของ
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร หรือตามขอบังคับของสถาบัน

๖.๒ การวิจัย
   ๖.๒.๑ การดําเนินการรวมมือทางการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึง

ประโยชนของความรวมมือ เพื่อใหไดขอเท็จจริง และความรูใหม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกของสถาบัน ตลอดจนคํานึงถึง
ผลกระทบตอประโยชนของประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม

   ๖.๒.๒ การดําเนินการความรวมมือทางการวิจัย ตองไมขัดตอระเบียบ
สภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย และ
ระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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หนา ๕
เลม ๑๒๔ ตอนพเิศษ   ๕๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม ๒๕๕๐

๖.๓ การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
   การดําเนินการความรวมมือทางวิชาการเพื่อการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

สถาบันอุดมศึกษาไทยตองคํานึงถึงประโยชนของการพัฒนาทางวิชาการและผลประโยชนของไทย และ
ตองเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของไทย และระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๖.๔ การใหบริการทางวิชาการ
การดําเนินการความรวมมือทางการใหบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

ตองคํานึงถึงความรวมมือที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน ในสถาบันอุดมศึกษาในดานตาง ๆ
เชน การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนากําลังคน การพัฒนากิจการนักศึกษา เปนตน

๖.๕ กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
   การดําเนินการกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาไทยตอง

คํานึงถึงการแลกเปลี่ยนที่เกื้อหนุนตอการสนับสนุน สงเสริมเพื่อใหมีการพัฒนาความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และเผยแพรวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอนัดี
ระหวางกันในดานศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศที่เกี่ยวของ

๖.๖ กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
   สถาบันอุดมศึกษาไทยอาจดําเนินการกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว

ขางตน อาทิ กิจกรรมดานกีฬา กิจการนักศึกษา การจัดประชุมทางวิชาการระหวางประเทศ และการ
เปนที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการ  (Consultancy)  เปนตน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
อุดมศึกษา

ขอ ๗ ใหสถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะความตกลง
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศซึ่งไดลงนามกอนประกาศนี้มีผลบังคับใช หาก
ปรากฏวาความตกลงรวมมือนั้นไมไดมีการดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลา ๓ ป นับจากวันลงนาม
หรือระยะเวลาที่มีการดําเนินการครั้งลาสุด ใหถือวาความตกลงรวมมือดังกลาวส้ินสุดลง

ใหสถาบันอุดมศึกษาไทยติดตามประเมินผลการดําเนินการความตกลงรวมมือทาง
วิชาการเปนระยะทุก ๓ ป

เมื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสิ้นสุดลง ใหสถาบันอุดมศึกษาไทย
รายงานผลใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพื่อการจัดทําฐานขอมูลที่ครบถวนและทันสมัย
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หนา ๖
เลม ๑๒๔ ตอนพเิศษ   ๕๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม ๒๕๕๐

สามารถเอื้อตอการจัดทําหรือตัดสินใจเชิงนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนความรวมมือนั้น ๆ และ
เพื่อเสนอตอสาธารณชนตอไป

ขอ ๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เร่ือง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตางประเทศ

พ.ศ. 2549 

-----------------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจากตางประเทศที่ใชในปจจุบันใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตางประเทศ ที่ประสงคจะใชหลักฐานการพจิารณา
คุณวุฒิประกอบการสมัครเขาทํางาน ศึกษาตอ หรืออ่ืน ๆ กอปรกับมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
การประชุมครัง้ที่ 3/2549 เม่ือวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจากตางประเทศ พ.ศ. 2549 

ขอ 2 แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจากตางประเทศ
2.1) ผูยื่นคํารองขอใหพิจารณาคุณวุฒิ จะตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่

ขอใหพิจารณา ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 1 ป หรือเทียบเทาและตองไมใชหลักสตูรฝกอบรม
ระยะสั้น

2.2) สถาบันการศกึษาที่ผูยื่นคํารองสําเร็จการศึกษา ตองไดรับการรับรอง
วิทยฐานะตามกฎหมายในประเทศนั้น ๆ หรือจากหนวยงานรับรองวิทยฐานะที่เชื่อถือได

2.3) ผูยื่นคํารองตองแสดงหลักฐานการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.3.1) สําเนาใบปริญญาบตัร หรือสําเนาใบประกาศนียบัตร พรอมตวัจริง
2.3.2) สําเนาใบบันทกึผลการศึกษา (Transcript) พรอมตัวจริง
2.3.3) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน
2.3.4) สําเนาทะเบียนบาน
2.3.5) สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหนาประทับตราเขาออกประเทศที่

สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู
2.3.6) หลักฐานอื่น ๆ อาทิ หลักสูตรหรือขอมูลเกี่ยวกบัสถาบัน

ขอ 3 การพิจารณาคณุวุฒิโดยใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษาเปนแนวทาง
การพิจารณา ประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปน้ี

3.1) คุณสมบัติผูเขาศึกษาตามหลักสูตร
3.2) ระบบการศึกษา
3.3) ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

94



2

3.4) จํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
3.5) รายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร
3.6) เกณฑการวัดผลการศกึษาและเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.7) เง่ือนไขตาง ๆ ที่หลักสูตรกําหนด

ขอ 4 ระยะเวลาดําเนินการ
4.1) กรณีคุณวุฒิที่ผูยื่นคํารองสําเร็จการศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาไดเคยพิจารณาคุณวุฒิปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา สถาบันของตางประเทศนัน้
ไวแลว และยังไมมีการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาคุณวุฒิใดๆ ใหดําเนินการตอบไดภายใน 3 วันทาํการ

4.2) กรณีผูยื่นคํารองไมสามารถแสดงหลักฐานการศกึษาครบถวนตามขอ 2.3) 

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมสามารถตรวจสอบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือยังไม
เคยพิจารณาคณุวุฒินั้นๆ และตองขอขอมูลจากสวนราชการหรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ ระยะเวลาในการพิจารณาอาจตองขยายเวลาออกไปเทาที่จําเปน

ขอ 5  การพิจารณาคุณวุฒิจะแจงใหผูยื่นคํารองทราบวา เทียบเทาหรือเทียบไดต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดบัของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี จะไมรวมถึงการ
ตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทีข่อใหพิจารณา

ขอ 6 กรณีที่ผูยื่นคํารองมาดําเนินการดวยตนเองไมได สามารถมอบอํานาจใหบุคคล
อ่ืนมากระทําการแทนไดโดยตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน พรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานการศึกษาของผูยื่นคํารอง

ขอ 7 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ี หรือมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
ดําเนินการ และใหถือคําวินจิฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่   16 มีนาคม พ.ศ. 2549 

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แนวปฏิบตัิเก่ียวกับวิธีการพิจารณากลั่นกรองคณุสมบัตแิละผลงานทางวชิาการของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงศาสตราจารย กอนนําความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง (กรณี พนักงานมหาวิทยาลยั)

(มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2551 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2551) 

---------------------

เพ่ือใหการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตแิละผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
ศาสตราจารย ทั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเดียวกัน
จึงมีมติใหความเห็นชอบใหใชวิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงศาสตราจารย กอนนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหความเห็นกอนดําเนิน
การนําความกราบบังคมทลูเพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ตามวิธีการพิจารณาฯ ทีค่ณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( ก.พ.อ.) กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ตามประกาศ ก.พ.อ.ที่แนบทายนี้)
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ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย

กอนนําความกราบบังคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
------------------------------------------------------ 

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๖.๒.๕ ของประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก.พ.อ. จึง กําหนดวิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการนาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ประกาศ ก.พ.อ.นี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๒ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาเสนอการแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนงศาสตราจารย

กอนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนําเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีใหนําความ
กราบบังคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ให ก.พ.อ.พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการของบุคคลนั้นตามหลักเกณฑดังนี้
      (๑) กระบวนการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารยตองถูกตองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ.อ.กําหนดไว
       (๒) การแตงตั้งผูทรงคุณวฒิุเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการตองเปนไปตาม
วิธีการที่ ก.พ.อ.กําหนดไว
  (๓) สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารยในสาขาวชิาที่
ถูกตอง และวนัที่แตงตั้งมีความถูกตอง
      (๔) ไมปรากฏวามีการดําเนินการที่มิชอบดวยกฎหมายอยางชัดแจงในประการอื่น

ขอ ๓ หาก ก.พ.อ.พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการไมเปนไปตามขอ ๒ ให ก.พ.อ.

เสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตอไป

       ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ลงชื่อ สมชาย วงศสวัสดิ์
(นายสมชาย วงศสวสัดิ์)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
           ประธาน ก.พ.อ.
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14 มีนาคม 2549 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ  10400 

ที่ ศธ 0506(2)/ ว 410-411 

เรื่อง การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง ๆ

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน

สิ่งที่สงมาดวย แนวปฏิบตัิในการขอพระราชทานทลูเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ฯ
        

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับการหารือจากสํานักราชเลขาธิการ
กรณีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา
ตาง ๆ เชน การขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และการขอพระราชทานชื่อสถาบันการศึกษาหรือตรา
สัญลักษณประจําสถาบันฯ เปนตน

เพ่ือใหการปฏิบัติในการขอพระราชทานพระมหากรุณาตางๆ เปนไปในแนวทางเดียวกัน
จึงขอใหสถาบนัอุดมศึกษาทกุสถาบันเสนอเรื่องดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลและพิจารณาความเห็นสงใหสํานักราชเลขาธกิาร เพื่อนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาประกอบพระราชดําริตอไป ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงแนวปฏิบัตใิน
การขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศกัดิ์ของสถาบนัอุดมศึกษา ฯ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย เพื่อใหสถาบันอุดมศกึษาใชเปนแนวทางในการกลั่นกรองความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวปฏิบตัิดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

           (ลงชื่อ) จิรณี ตันติรัตนวงศ

   (นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ)
        รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5373-4 

โทรสาร   0-2354-5481, 0-2354-5530
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แนวปฏิบตัิในการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตตมิศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

------------------------------------

เพ่ือใหการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศกึษา
เปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเรว็ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นควรกําหนด
แนวปฏิบตัิรวมกัน ดังนี้

1) สถาบันอุดมศกึษาตองมีกลไกเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองความเหมาะสมในการขอ
พระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ รวมทั้งคํานึงถึงกฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวของ (ถามี)
กอนเสนอสภาสถาบัน

2) สถาบันอุดมศกึษาตองพิจารณาสาขาวิชาที่จะขอพระราชทานทูลเกลา ฯ ถวาย
ใหมีความเหมาะสม เชน พิจารณาจาก
      (1) สาขาวิชาที่ทรงริเริ่มหรือทรงเกี่ยวของดวยมากอนแลว
                       (2) ความสําเร็จและความเปนเลศิของสาขาวิชานัน้ในสถาบันอุดมศึกษาของตน
และเปนทีย่อมรับในสถาบนัการศึกษาตางๆ ดวย
                       (3) สถาบันไดดําเนินการเปดสอนในสาขาวิชานัน้ ไมนอยกวา 15 ป

ทั้งน้ี ใหใชแนวปฏิบตัินี้ในการกลั่นกรองความเหมาะสม และเสนอมายังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรวบรวมขอมูลและพิจารณาสงสํานักราชเลขาธิการตอไป
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ที่ ศธ 0511/ ว 74 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                                                     328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

กรุงเทพ ฯ 10400 

                             19 มกราคม   2550 

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

เรียน นายกสภา/อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

เน่ืองดวยการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในปจจุบัน ไดมีการปรับกลยุทธ
ในการบริหารองคกรใหมใหมีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงทางกระแสโลกาภิวัตน และการแขงขัน
ทั้งในประเทศและจากตางประเทศ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบรหิารจัดการที่มีความ
คลองตัวและมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งในการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองตามหลักธรรมาภิบาล ปองกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดความเสีย่งในการบริหารจัด
การองคกร ซึ่งจะมีผลใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาและแขงขันได

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2550

จึงมีมติเสนอแนะใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกแหงจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําสถาบนัอุดมศึกษาขึน้ โดยมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการปองกัน
ความเสี่ยง โดยใหมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยง เพื่อให
สภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการบริหารนโยบาย กํากบัดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและ
ภารกิจใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง

                                            ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ สุชาติ เมืองแกว
  (นายสุชาติ เมืองแกว)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                                                   

หนวยตรวจสอบภายใน
โทร. 02-6105200 ตอ 5389- 5390           

โทรสาร 02-3545531 

-------------------

หมายเหตุ แจงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0511/ ว 100 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 ตามลําดับ
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แนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

ภายหลังจากประเทศไทยไดประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ.2540 และ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทางดานสังคม กระแสโลกาภิวัตน และเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นอยาง
รวดเร็ว การบริหารจัดการขององคกรตางๆในภาครัฐ หรือเอกชนจึงไดทําการปรับตัวโดยการกําหนด
กลยุทธในการบริหารองคกรใหมใหเหมาะสม รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือทางดานการจัดการเขามาชวย
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะทีเ่ต็มไปดวยการแขงขันทั้งในประเทศและจากตางประเทศในขณะนี้

ดังนั้น องคกรจึงควรมีเครื่องมือที่ใชในการกํากับดูแลการดําเนินงาน เชน กาํหนดให
ตัวชี้วัดตวัหนึง่ คือ การบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ดําเนินงานตางๆ เพื่อลดสาเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหายใหมี ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคญั ทั้งนี้ สํานักงาน
ก.พ.ร. ไดกําหนดใหการบริหารความเสีย่งเปนตวัชีว้ัดทีห่นวยงานตองเลือกดําเนนิการมาตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ใหมีการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการที่ไดกาํหนดไว
ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงาน ก.พ.ร. ก็ไดกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัด
เลือกตวัหนึ่งในมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งและปองกันโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายในการบรหิารจัดการองคกรอีกทางหนึ่ง

ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีอิสระและสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความ
คลองตัวและมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ถาหากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ขาดการจัดการและการกาํกับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยไมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ขาดการประเมินความเสี่ยงและไมมีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมไดแลว
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความผดิพลาดในการดําเนินงานยอมมีมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการของสถาบัน
อุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสมประโยชนบรรลตุามวตัถุประสงคได สถาบันการศึกษา
จึงจําเปนตองจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายใน
สถาบันอุดมศกึษาของตนเอง

โดยที่เปนการสมควรสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในการกํากับดูแล และ
ควบคุมตนเองของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณ
รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือ และความมั่นใจแกสาธารณชนโดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียกบัระบบ
อุดมศึกษา ตอการดําเนินการ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานของสถาบนัอุดมศึกษาวาไดมี
การตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบถึง ความมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุมคา
คุณภาพของการบริหารงาน รวมถึงความโปรงใส (transparency) ตรวจสอบได (accountability) มี
ความรับผิดชอบตอสาธารณชนและสังคม (responsibility) และการมีสวนรวมของสังคม (participation)

สภาสถาบันอุดมศึกษาจึงควรจัดใหมีการตรวจสอบภายใน (Auditing) การดําเนินงานของสถาบันอุดม
ศึกษาอยางเปนระบบ และใหรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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1. กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพของสถาบนัอุดมศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานและการบริหาร
งบประมาณรวมถึงการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
              2.  ประเมินระดับความเสีย่งในการบริหารและดําเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อ
ทบทวนและเสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข
ปรับปรุงขอบกพรองของระบบการควบคมุภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน การบริหารงาน
และเพื่อปองปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน
               3.  สอบทานและวเิคราะหงบการเงนิของสถาบันอุดมศึกษา โดยพจิารณาความเสี่ยง
ความถูกตอง และเชื่อถือไดของงบการเงิน เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรงุและปองกันความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น

2. ขอบเขตของการดําเนินงาน
2.1 ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

สภาสถาบันอุดมศึกษาควรเสริมสรางใหสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน (performance audit) ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากการตรวจสอบดานการเงินการ
บัญชี และการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และขอบังคบัทีมี่อยูแลว โดยมุงเนนการตรวจสอบ
ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ และความคุมคาของการดําเนินงานใหบรรลุตามภารกิจในดานตางๆ ไดแก
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบรกิารวิชาการ และการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให
สอดรับกับการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของประเทศในปจจุบัน

2.2 ระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) 

การควบคุมภายในในการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา เปนกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่จัดใหมีขึ้นในองคกรเพื่อใหบรรลุภารกจิอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกดิความคุมคา ซึ่งไมใช
ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเปนระบบที่แยกออกจากงานประจําขององคกร แตการควบคมุภายใน
ถือเสมือนเปนสวนเดียวกนักับระบบงานที่ฝายบริหารใชปฏิบตัิงานซึ่งมีองคประกอบดังนี้
        1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) หมายถึง สภาวการณหรือ
ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมในสถาบนัอุดมศึกษา เชน การกําหนดนโยบาย กลยุทธ
โครงสราง สายการบังคับบัญชา การมีภาวะผูนําที่ดี จริยธรรมการทํางานและระเบียบวิธีปฏิบตัิทีเ่หมาะสม
        2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการประเมนิถึงเหตุการณที่
ไมพึงประสงคหรือการกระทําใด ๆ อันจะกอใหเกิดผลลพัธในดานลบตอการบริหารสถาบันอุดมศกึษาใน
ดานตาง ๆ
                          3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เปนองคประกอบหนึ่งของระบบการ
ควบคุมภายในที่องคกรตองจัดใหมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนใหเกิดความ
ม่ันใจในประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในที่มีอยู อาจเปนการควบคุมในลกัษณะการปองกัน
การทบทวนการปฏิบัติงาน หรือ การเสนอแนะการพัฒนาระบบการดําเนินงาน เปนตน
      4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สถาบันอุดมศึกษา
ตองจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความตองการของผูใชขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสม
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ทันตอการปฏบิัติงาน ตลอดจนการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขาวสาร ทีถู่กตอง เชื่อถือได และ
สะดวกในการเขาถึง
      5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนการสอดสองดูแล
กิจกรรมทั้งที่อยูระหวางการดําเนินงาน และที่สิ้นสุดไปแลว เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไววามีความสอดคลองหรือไม เพียงใด รวมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุความ
แตกตางระหวางแผนงานและผลการดําเนนิงาน สรุปผลและเสนอขอแนะนํา เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธผิลและประสทิธิภาพ
      2.3  ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เปนเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือภาวะ
คุกคาม หรือปญหาอุปสรรคที่จะสงผลกระทบทําใหวตัถุประสงคหรือเปาหมายเบี่ยงเบนไป หรือ
สถานการณทีอ่าจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลถุงึเปาหมาย ทั้งทางดานกลยุทธ การเงิน
การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแยกลักษณะและประเภทของ
ความเสี่ยงไดดังนี้
    1)  ความเสีย่งดานกลยุทธ (Strategic  Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนด
กลยุทธ และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไมเพียงใด
    2)  ความเสีย่งดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน วามีระบบควบคุม ตรวจสอบ ดีเพียงใด
    3)  ความเสีย่งดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกดิจากความไมพรอม
ในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจายตาง ๆ ที่เกนิความจําเปน
    4) ความเสีย่งดานการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ  (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัตติามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบที่มีอยูไม
เหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏบิตังิาน หรือปฏิบัติไดทันตามเวลาที่กําหนด และอาจมีผลการ
ลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางการประเมินและการบรหิารความเสี่ยงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
ประกอบดวย : การเมือง เศรษฐกิจ สถานการณ
โลก สังคม นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ชื่อเสียงและการแขงขัน
ทางการศึกษา

- การจัดทําแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาระยะยาว
(10-15 ป) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และแผนอุดมศึกษาระยะยาว (15 ป) ของ สกอ.

- การจัดทําแผนกลยุทธ (3-5 ป) ที่สอดคลองกับแผน พัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และรองรับความเปลี่ยน
แปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สถานการณโลก
- การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป(Action  Plan)

- การเปนที่ยอมรับในชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีในสังคม
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ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ดานการดําเนินงาน
ประกอบดวย : ระบบขององคการ กระบวนการ
ทํางาน เทคโนโลยี บุคลากร และขอมูลขาวสาร

ความเสี่ยงดานการเงิน
ประกอบดวย : การบริหารการเงินทั้งรายรับและ
รายจาย รวมทั้ง การบริหารเงินสด เงินคงคลัง
ความนาเชื่อถือและความทันเวลาของรายงานทาง
การเงิน

ดานการปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
ประกอบดวย : กฎระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ขอกาํหนดของรฐั และระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษา

- การปฏิบัติตามแผนการปฏบิัติงาน
- การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
- การประกันคณุภาพการศึกษา
- การวางระบบการควบคุมภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การกําหนดสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม และ
การลดขั้นตอนการทํางาน
- การวางแผนดานการพัฒนาบุคลากร และแรงจูงใจ
ในการทํางาน
- การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงาน
ตอผูบริหารและสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนระยะ ๆ

-การจัดทํางบการเงิน ไดแก งบดุล (Balance Sheet) 

และ งบรายได
- คาใชจาย, งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ถูกตอง เชื่อถือได โดยมีการวิเคราะห
สถานะและผลการดําเนินงานทางการเงิน คาํแนะนําทาง
การเงิน รวมทั้งแผนการลงทนุตางๆ เสนอตอสภาสถาบัน
อุดมศึกษาทุกระยะเวลาที่กําหนด เชน ทกุ 3 เดือน
- การจัดทําตนทุนตอหนวย
- การบริหารสนิทรัพยใหมคีวามคุมคา
- การใชจายเงินตามแผนงานและโครงการ

- มีกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่ใชในการดําเนินงานอยาง
ครบถวน และถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อ ปองกัน
ขอผิดพลาดตามกฎหมาย สัญญาที่ทําในระดับนิติบุคคล
หรือสัญญาเฉพาะเรื่อง

       2.4 ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)

            ใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสภาสถาบัน
อุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ระดับผูบริหาร และหนวยงานภายใน โดยการตรวจสอบการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา วามีระบบการบริหารจัดการในระดับตางๆมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาหรือไม และเปนไปตามหลักการจัดการและการกาํกับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) หรือไม
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3. วิธีการปฏิบัติ

สภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดม
ศึกษาขึ้น โดยคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จํานวน 3 - 5 คน และใหสาํนักงานตรวจสอบภายในทาํหนาที่เลขานกุารและปฏบิตัิงานดานธุรการของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดวย คณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบัน
อุดมศึกษามีอํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการตรวจสอบภายใน ทั้ง
ในการตรวจสอบการดําเนินงาน การเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งอาจใหทําหนาที่ติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษาในบางเรื่อง
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบนัอุดมศึกษาไมมีอํานาจ
สั่งการในทางบริหารจัดการใด ๆ แตคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศกึษาตองรับผดิชอบ
ในการรายงานผลการปฏิบตัิงานตอสภาสถาบันอุดมศกึษาอยางสม่ําเสมอทุก ๆ ระยะเวลาทีส่ภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนด

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ

สถาบันอุดมศกึษาลดความเสี่ยงในการบรหิารลง และทาํใหการบริหารจัดการมีประสิทธิ
ภาพและนําไปสูการพัฒนาและแขงขันได

.............................................
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ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๑)/ว ๙๕๔-๖    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
              ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
              กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

            ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่
เกินความจริงหรือการโฆษณาเปนเท็จ

เรียน นายกสภา/อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุม ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่
๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไดพิจารณาผลการศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการ
กรณีการโฆษณาเกินความจริงหรือการโฆษณาเปนเทจ็ของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการดาน
กฎหมายพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีสถาบนัอุดมศึกษาโฆษณารับนักศึกษาในหนังสือพิมพหรือ
สื่อตางๆ ที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรหรอืหลักเกณฑที่เกี่ยวกบัการจัดการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด ซึ่งเขาลักษณะเปนการโฆษณาเกนิความจริง
หรือโฆษณาอันเปนเท็จ อันอาจเขาขายเปนการกระทาํผิดตอกฎหมาย ดังนี้
                     (๑) กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัตคิุมครองผูบริโภค พ.ศ.

๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และอาจเขาขายเปนความผิดทางอาญาในความผิดฐาน
ฉอโกงประชาชนตามมาตรา ๓๔๓ แหงประมวลกฎหมายอาญาดวย

 (๒) กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อธิการบดีและเจาหนาที่จะมีความผิดวินัยตามพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะตองถูกดําเนินการทางวินัย
และสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนจากตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัตวิาดวยการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศกึษาแตละแหง และอาจเขาขายเปนความผิดอาญาในความผิดฐานฉอโกงประชาชนตาม
มาตรา ๓๔๓ แหงประมวลกฎหมายอาญาดวย

จึงเรียนมาเพื่อไดโปรดทราบ และพิจารณากํากับดูแลสถาบันอุดมศกึษาใหมีการดําเนินการ
ที่ถูกตอง เพ่ือเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาดวย จะเปนพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ สุเมธ แยมนุน
(นายสุเมธ แยมนุน)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักนิติการ
กลุมนิติการและคดี
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๓๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๐๙
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แนวทางการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงาน
ที่เทียบเทาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยปรับใชกบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบัน
เทคโนโลยปีทมุวัน

(มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที ่7/2548 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2548) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการเบื้องตน
1. ในการพิจารณาการแบงสวนราชการควรไดคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน ความมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน เนื่องจากเมื่อมีการแบงสวนราชการแลว จะมีขอผูกพันที่เปนภาระดานงบประมาณและ
การจัดสรรอัตรากําลังคน ทีมี่อยูจํากัดในเวลานี้
 2.  ควรพิจารณานําระบบการบริหารงานรูปแบบใหม ที่ใชเทคโนโลยีชวยในการดําเนินงาน
รวมทั้งการจางเอกชนใหดําเนินการ ในงานบางประเภท เชน งานดานธุรการตางๆ
 3.  ประสบการณจากมหาวิทยาลัยที่มีอยูเดิม ที่มีการแบงสวนราชการที่แยกยอยมาก โดยเฉพาะ
การแบงภาควชิา ทําใหประสบปญหาในการบริหารงาน ทั้งดานการบริหารทั่วไป และการบริหารวิชาการ
รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลยัหลายแหงจําเปนตองยุบภาควิชาลง ซึง่กระทําได
ดวยความยากลําบาก
 4.  ในการพิจารณาตั้งชื่อ หากภาระงานมีความคลายคลึงกันเห็นควรใหใชชื่อเดียวกัน

จากหลักการเบื้องตนดังกลาว คณะกรรมการเห็นควรใหกําหนดแนวทางในการพิจารณาการจัด
โครงสรางหนวยงานในระดบักอง / ภาควิชา หรือเทียบเทาของมหาวทิยาลัยราชภฏั ดังนี้

1. การแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี จะพิจารณาจากขนาดของมหาวิทยาลัย ซึง่จําแนก
ตามกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้

กลุมที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเดิม 36 แหง ซึ่งจะมี 3 ขนาด คือ
                    - มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ มีนักศึกษาในสังกัดจํานวน   2 หม่ืนคนขึ้นไป
                    - มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดกลาง มีนักศึกษาในสังกัดจํานวน   1 หม่ืนคนขึ้นไป

แตไมเกิน 2 หม่ืนคน
                    - มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดเล็ก มีนักศึกษาในสังกัดนอยกวา  1 หม่ืนคน

กลุมที่ 2 เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ
(1) มหาวิทยาลยักลุมที่ 1 เห็นควรใหแบงสวนราชการไดไมเกิน 5 กอง ไดแก

กองกลาง กองการเจาหนาที่ กองนโยบายและแผน กองพฒันานักศึกษา และกองคลงั ยกเวนมหาวิทยาลยั
ที่ไมมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เห็นควรใหเพ่ิมกองบริการการศึกษาอกี 1 กอง

(2) มหาวิทยาลัยกลุมที่ 2 เห็นควรใหแบงสวนราชการไดไมเกิน 3 กอง ไดแก
กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา

(3) สําหรับการพิจารณาการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ และกองคลัง ในมหาวิทยาลัย
กลุมที่ 1 มีเกณฑในการพิจารณาเพิ่มเติมที่เทียบเคียงกบัการแบงกองการเจาหนาที่ และกองคลังของ
สวนราชการทัว่ไป ดังนี้
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                          (3.1) กองการเจาหนาที่ เปนกองที่จะตองดูแลในเรื่องการบริหารงานบุคคลตาม
เกณฑที่จะใหมีกองการเจาหนาที่ไดนั้น มหาวิทยาลัยจะตองมีบุคลากรทั้งหมด (ขาราชการ ลกูจางประจํา
และลูกจางชัว่คราว) ไมนอยกวา 600 คน หรือ จะตองมีบุคลากรเฉพาะขาราชการ และลูกจางประจํา
ไมนอยกวา 350 คน ซึ่งแตกตางจากองคกรภาครัฐทัว่ไป เน่ืองจากกองการเจาหนาที่ไมไดมีหนาที่แต
เพียงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน แตรวมถึงการสรางระบบการสรรหาบุคลากรทกุระดับตั้งแต อธิการบดี
ถึงลูกจางชั่วคราว การจัดทําแผนพัฒนากําลังคนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยดวย
                         (3.2) กองคลัง จะพจิารณาจากขอบเขตการบรหิารงบประมาณที่รับผิดชอบ คือ
งบประมาณแผนดินรวมกับเงินรายไดของมหาวิทยาลยั โดยจะพิจารณาใหจัดตั้งกองคลังไดเม่ือมี
งบประมาณและเงินรายได ไมนอยกวา 300 ลานบาทขึน้ไป (ไมนับรวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง)
หมายเหตุ สวนราชการที่จะมีกองการเจาหนาที่และกองคลังโดยปกติ จะเปนสวนราชการที่มีขนาดใหญ
คือ มีอัตรากําลังขาราชการและลูกจางชัว่คราวตั้งแต 1,000 อัตราขึ้นไป จึงพิจารณาใหเปนกองการเจาหนาที่
ได สําหรับกองคลังจะตองมีงบประมาณแผนดินและเงินรายไดรวมกันไมนอยกวา 1,000 ลานบาท

2. การแบงสวนราชการในหนวยสนับสนุนวิชาการ ไดแก สถาบัน ศูนย และสํานัก เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยแตละแหงยังขาดแคลนบคุลากรสายสนบัสนุน ในระยะเริ่มตนเห็นควรใหแบงสวนราชการ
เปนสํานักงานผูอํานวยการเทานั้น เพ่ือทําหนาที่บริหารและจัดการใหกับสถาบัน ศนูย และสํานัก

3. การแบงสวนราชการในหนวยงานวิชาการ ไดแก คณะ ในการพิจารณาใหมีสวนราชการ
ในคณะนั้น เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายทางแนวคิดเกีย่วกับการแบงสวนราชการในคณะ
เห็นควรใหมีการแบงสวนราชการในคณะใน 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 ใหแบงสวนราชการของคณะใหมีเฉพาะสาํนักงานคณบดี เพ่ือใหมีความ
คลองตัวและยดืหยุนในการบริหารจัดการทั้งดานบริหารทั่วไปและดานวิชาการโดยไมมีภาควิชา

รูปแบบที่ 2 ใหแบงสวนราชการของคณะ เปน
1. สํานักงานคณบดี
2. ภาควิชาตางๆ

ทั้งน้ี ในการจัดตั้งภาควิชามีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
(1) การตั้งภาควิชาตองไมแยกยอยเกินไป จนขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

และควรเปนการรวมโปรแกรมวิชาที่คลายคลึงกันและเกี่ยวของกันเขาไวดวยกัน
(2) มีเหตุผลความจําเปนดานวิชาการ มีความพรอมดานวิชาการ ความพรอม

ดานบุคลากร อาคารสถานที่ และทรัพยากรอื่นๆ เชน อุปกรณการเรียนการสอนที่สําคัญ
(3) มีอาจารยประจําที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกีย่วของกับการจัดการ

เรียนการสอนของภาคอยางนอย 25 คน
(4) รับผิดชอบรายวิชาหรือหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดับวิชาเอก โดยมี

แผนการรับนักศึกษาตามหลักสูตรที่เปนของภาควิชา หรือจัดบริการสอนใหกับภาควิชาอ่ืนๆ ดวย
(5) เปนหนวยงานที่สามารถยดืหยุน เพ่ือสามารถสนับสนนุการเรียนการสอน

ลักษณะพหวุทิยาการ (multidisciplinary) ได
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4. หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในคณะ ไดแก โรงเรียนสาธิต ศูนยศึกษาพฒันาครู ศูนยการศึกษา
พิเศษ ในคณะศึกษาศาสตร ศูนยเครื่องมือ ในคณะวทิยาศาสตร ฯลฯ เห็นควรใหดําเนินการเปน
หนวยงานภายใน เพื่อความคลองตัวในการบริหารและจัดการ

---------------------------------------
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ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั
เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

เขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.  2545 

-------------------------------

โดยที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดใหมีการเทียบ
โอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และทบวง
มหาวิทยาลัยไดออกประกาศทบวงมหาวทิยาลัย เรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิที่ดีในการเทยีบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาไปแลวนั้น เพือ่การรักษามาตรฐานการศึกษาและการเทยีบโอนผลการเรียน
ดังกลาว ทบวงมหาวิทยาลยัจึงเห็นสมควรกําหนด หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4(2) แหงพระราชบัญญัติระเบยีบการปฏิบตัิ
ราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบการปฏิบัติ
ราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลยัออกประกาศ
ทบวงมหาวทิยาลัยไวดังนี้

  1.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
       1.1  ตองมีความรูพ้ืนฐานตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของ
ทบวงมหาวทิยาลัยในระดบัที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
    (1)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทาขึ้นไป
    (2)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ตองเปนผูสําเร็จการ
ศึกษาระดบัปริญญาตรี หรอืเทียบเทาขึ้นไป
       1.2  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาในหลักสตูรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีอํานาจตาม
กฎหมายรับรอง
       1.3  สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศกึษา อาจกําหนด
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ของผูขอเทยีบโอนผลการเรียนเพิ่มเตมิก็ได เชน ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจากการ
ศึกษานอกระบบหรือการศกึษาตามอัธยาศัย จะตองสอบเขาสถาบนัอุดมศึกษาไดในคณะวิชาที่ตองการ
ขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีที่สถาบนัอุดมศึกษาหรือคณะวิชากาํหนด เปนตน

  2.  สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการเทียบความรูและโอนหนวยกิตภายใต
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
       2.1  หลักเกณฑการเทยีบวชิาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ
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ระดับปริญญาตรี
     (1)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา
ที่ทบวงมหาวทิยาลัยหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
     (2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวชิาหรือกลุมรายวิชาทีข่อเทยีบ
     (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร
C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา
     (4)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
     (5)  รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
     (6)  นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รบัโอนอยางนอย
หนึ่งปการศึกษา
     (7)  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปดหลกัสูตรใหมจะเทียบโอนนักศกึษาเขา
ศึกษาไดไมเกนิกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศกึษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลว
     ระดบับัณฑติศึกษา
     (1)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
เทียบเทาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐทีมี่อํานาจตามกฎหมายรับรอง
     (2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวชิาหรือกลุมรายวิชาทีข่อเทยีบ
     (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร
B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทา หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 

     (4)  การเทียบโอนหนวยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่สถาบัน
อุดมศึกษากําหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
     (5)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
     (6)  รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
     (7)  นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รบัโอนอยางนอย
หนึ่งปการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวทิยานิพนธตามหลักสูตรทีเ่ขาศึกษาไมนอยกวา 12 

หนวยกิต
     (8)  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปดหลกัสูตรใหมจะเทียบโอนนักศกึษาเขา
ศึกษาไดไมเกนิชั้นปและภาคการศึกษาทีไ่ดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรทีไ่ดรับความ
เห็นชอบแลว
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      2.2 หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
   (1)  การเทียบความรูจะเทยีบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรและ
ระดับการศึกษาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผูขอเทียบตองการ
   (2)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา
และเกณฑการตัดสินของการประเมินในแตละวิธใีหเปนไปตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
   (3)  ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ
แตมระดับคะแนน  2.00 หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวา
ระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชา
ระดับบัณฑติศึกษา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวชิาหรือกลุมรายวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน
ตัวอักษร และไมมีการนํามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   (4)  การบันทกึผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมนิ
   (5)  การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมของหลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรีทีข่อเทียบ และสําหรับจํานวนหนวยกิตของหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่จะใหเทียบโอนได
ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตาความเหมาะสมโดยให
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนัน้ ๆ และตามหลักเกณฑขอ 2.1 

   (6)  นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอยางนอย
หน่ึงปการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศกึษากําหนดตามความเหมาะสม โดยใหสอดคลองกับการจัด
การเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น ๆ และตามหลักเกณฑขอ 2.1 

  3.  สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ตองไมต่ํากวาหลกัเกณฑขางตน
  4.  กรณีที่การเทียบโอนผลการเรียนไมเปนไปตามหลักเกณฑขางตนใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
  5. การเทียบโอนผลการเรียนที่ดําเนินการไปแลวกอนประกาศทบวงมหาวทิยาลัย
ฉบับนี้ใชบงัคับ ใหเปนไปสมบูรณตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตาม
ประกาศ ฯ ฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแตบดันี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2545 

ลงชื่อ สุวัจน ลิปตพัลลภ
 (นายสุวัจน ลิปตพลัลภ)

รัฐมนตรวีาการทบวงมหาวทิยาลัย
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ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั
ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิที่ดีในการเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

-------------------------------

โดยที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดใหมีการเทียบ
โอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และในการจัด
การศึกษาระดบัปริญญาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว เนนใหสถานศึกษามีความเปน
อิสระ ความคลองตัว และมีเสรีภาพทางวชิาการ ภายใตการกํากับดแูลของสภาสถานศึกษา โดยที่การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลยัซึ่งเปน
หนวยงานที่รบัผิดชอบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ควรจะกําหนดแนวปฏิบตัิในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญา เพื่อเปนขอแนะนําทั่วไปเกีย่วกับหลักปฏบิัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนใหสถาบัน
ตาง ๆ นําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ กระบวนการและวธิีปฏบิัตทิีจ่ะทําใหการเทียบ
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาเปนไปอยางยุตธิรรม เชื่อถือและตรวจสอบได มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังคง
รักษาไวซึ่งคณุภาพและมาตรฐานทางวิชาการ รัฐมนตรวีาการทบวงมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ
ขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ดังนี้

หลักการ
  1.  การเทียบโอนผลการเรียนตองสามารถเทียบโอนผลการเรียนทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
  2.  การเทียบโอนผลการเรียนยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล แตสถาบันอุดมศึกษา
ยังคงรักษาไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  3.  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบการเทียบโอนผลการ
เรียน เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนํา/ปรึกษาและดําเนินการใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตามกระบวนการ
และหลักเกณฑที่กําหนด
  4.  วิธีการและหลักเกณฑทีใ่ชในการประเมินการเทียบความรูและโอนหนวยกิตตอง
ชัดเจน สมเหตุสมผล และเชื่อถือได รวมทั้งทําใหกระบวนการประเมนิมีความโปรงใส และประกนัไดวา
ผูขอเทียบโอนผลการเรียนทุกคนไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรม
  5.  การประเมินการเทียบโอนผลการเรียนจะตองชัดเจน และกรณีที่ผลการเรียนรู
คลายกันจะตองไดรับการพิจารณาดวยบรรทัดฐานเดียวกัน
  6.  ควรมีการทบทวนวธิีการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเปนระยะ ๆ เพื่อเพ่ิม
ความชัดเจน ลดความซ้ําซอนของวิธีการประเมิน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
สังคม
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แนวทางสําหรับวิธีการ และหลักเกณฑการประเมนิ
1. วิธีการทั่วไป

       1.1  การประเมินผลการเรียน ควรดําเนินการดังนี้
             (1)  ระบุระดับการศึกษา หลักสตูรและรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน
ผลการเรียนใหชัดเจน
             (2)  ดําเนินการเทยีบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาตามทีท่บวงมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐทีมี่อํานาจตามกฎหมาย
รับรอง
             (3)  สถาบันอุดมศกึษาจะเปนผูพิจารณาตดัสินวาผลการเรยีนนั้นเพียงพอที่จะ
ใหเทียบโอนผลการเรียนหรอืไม

       1.2  สถาบันอุดมศึกษาตองประกาศวธิีการเทียบโอนผลการเรียน พรอมแสดง
รายละเอียดและขั้นตอนการขอเทียบโอนและการประเมินอยางชัดเจน
       1.3  สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีหนวยงานหรืออาจารยหรือผูเชี่ยวชาญใน
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนผลการเรียนเปนผูรับผิดชอบดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน
รวมถึงการใหคําแนะนําแกผูขอเทียบโอนผลการเรียนดวย
       1.4  การประเมินตองอยูบนพื้นฐานของหลักฐานการแสดงผลการเรียนตามวธิกีาร
และเวลาที่กําหนด
       1.5  การประเมินจะตองคํานึงถึงการพิจารณาที่ผานมาของกรณีที่ผลการเรียนรู
คลายกัน และควรมีการรวบรวมการพิจารณาที่ผานมาเพื่อใหแนวทางการตัดสินใจเปนบรรทัดฐาน
เดียวกัน

  2.  หลักเกณฑการประเมนิ
       2.1  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติดานความรูพ้ืนฐานตามที่กําหนด
ในเกณฑมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
    (1)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีจะตองเปนผูสําเร็จการ
ศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป
    (2)  กรณขีอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะตองเปนผูสาํเร็จการ
ศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป
       2.2  สถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถามี) ของผูขอเทียบโอน
ผลการเรียนใหชัดเจน เชน ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาในคณะวิชาที่
ตองการขอเทยีบโอนผลการเรียนตามวธิทีี่สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชากําหนด เปนตน
       2.3  สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการเทียบความรูและโอนหนวยกิตภายใต
หลกัเกณฑดังตอไปน้ี
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             ก. หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต ระหวางการศึกษา
ในระบบ

ระดับปริญญาตรี
     (1)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา
ที่ทบวงมหาวทิยาลัยหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
     (2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวชิาหรือกลุมรายวิชาทีข่อเทยีบ
     (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดบัคะแนนตัวอักษร
C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทยีบเทา
     (4)  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวน
หนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
     (5)  รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
     (6)  นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รบัโอนอยางนอย
หนึ่งปการศึกษา
     (7)  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปดหลกัสูตรใหมจะเทียบโอนนักศกึษาเขา
ศึกษาไดไมเกนิกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศกึษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลว
     ระดับบัณฑติศึกษา
     (1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษาหรือเทียบเทา
ที่ทบวงมหาวทิยาลัย หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
     (2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวชิาหรือกลุมรายวิชาทีข่อเทยีบ
     (3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร
B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทา หรือไดระดับคะแนนตวัอักษร S 

     (4) การเทียบโอนหนวยกติในรายวิชาวทิยานิพนธใหเปนไปตามทีส่ถาบัน
อุดมศึกษากําหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
     (5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
     (6) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไมนํา
มาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
     (7) ใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธตามหลักสูตรทีเ่ขาศกึษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
     (8) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปดหลกัสูตรใหมจะเทียบโอนนักศกึษาเขา
ศึกษาไดไมเกนิกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศกึษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลว
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            ข. หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
   (1) การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรและ
ระดับการศึกษาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผูขอเทียบตองการ
   (2) การเทียบประสบการณจากการทํางานตองคํานึงถึงความรูที่ไดจาก
ประสบการณเปนหลัก
   (3) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรูในแตละรายวิชา หรือกลุมรายวิชาและ
เกณฑการตัดสินของการประเมินในแตละวิธีใหเปนไปตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบนัอุดมศึกษา
   (4) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ
แตมระดับคะแนน  2.00 หรือเทียบเทาสาํหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวา
ระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชา
ระดับบัณฑติศึกษา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวชิาหรือกลุมรายวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน
ตัวอักษรและไมมีการนํามาคิดคะแนนผลการเรยีนหรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   (5) การบันทกึผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมนิ เชน ถาไดหนวยกิต
จากการทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ใหบันทึก “CS” (credits from standardized test)

ถาไดหนวยกติจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (non-standardized tests) ใหบันทึก “CE” 

(credits from exam) ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใช
สถาบันอุดมศกึษา (evaluation of non-sponsored training) ใหบันทึก “CT” (credits from Training) 

และถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ใหบันทึก “CP” (credits from portfolio) 

เปนตน
   (6)  การเทยีบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหหนวยกติไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมของหลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรีทีข่อเทียบ และใชเวลาศึกษาอยูในสถาบนัอุดมศึกษาทีร่ับโอนอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทีข่อเทียบและหลกัเกณฑการเทียบโอน
ระหวางการศกึษาในระบบ

ระยะเวลาดําเนินการ
สถาบันอุดมศกึษาตองประกาศปฏิทินการดําเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน

ใหชัดเจน
  1. กําหนดการเขารับฟงคําชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑการประเมิน รวมทั้งการพบ
อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูใหคําแนะนําในการเทียบโอนผลการเรียน
  2. กําหนดการในการยื่นใบสมัครขอเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา
  3. กําหนดการประเมิน เชน วัน เวลา การทดสอบหรือสงแฟมสะสมผลงาน หรือเสนอ
ผลการเรียนรู

4. ระยะเวลาที่ใชในการประเมินผลการเรียนรู และแจงผลการประเมนิใหผูขอเทยีบโอน
ความรูทราบ
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คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมในการดําเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนและหนวยกิตใหเปนไป

ตามที่สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ขอมูลและสารสนเทศทีต่องการ
  1.  สถาบันอุดมศึกษาควรเผยแพรสารสนเทศทีเ่ปนมาตรฐานเกีย่วกับกระบวนการขอ
เทียบโอนผลการเรียนแกผูสนใจ เชน จัดทําเอกสารคูมือ แนะนําวิธีการขอเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดทกุขั้นตอนตั้งแตการยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน คาธรรมเนียม และการประเมิน เชน
การเตรียมตวั วิธีการวัดและประเมินผล หลักเกณฑ การตัดสิน การแจงผล และการอุทธรณผลการ
ประเมินในกรณีที่ผูขอเทียบโอนผลการเรียนเหน็วาไมเปนธรรม เปนตน
  2.  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนมีหนาที่ตองพิสูจนความรูและทักษะทีต่นไดเรียนรูมาวา
สอดคลองกับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีข่อเทียบตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่สถาบันอุดมศึกษา/
คณะวิชากําหนด ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจึงตองจัดทํารายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง ชัดเจน และ
ครบถวน

ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2545 

ลงชื่อ สุวัจน ลิปตพัลลภ
          (นายสุวัจน ลิปตพลัลภ)

รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
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ประกาศทบวงมหาวทิยาลัย
เร่ือง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2544

-------------------------------

มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ฉบับน้ีเปนมาตรฐาน ฉบับที่ 2 ซึ่งได
จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงแกไขมาตรฐานหองสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยมุงหวังที่จะใหเปนแนวทางสําหรบัสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาหองสมุด
ของสถาบันใหไดมาตรฐาน ตลอดจนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น

มาตรฐานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาฉบบันี้ จัดทําขึ้นเพือ่ใหสอดคลองกับพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือใหเปนการตอบสนองตอการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และการศึกษา
ตลอดชีวติ และเปนดัชนบีงชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงกําหนดมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไวดังนี้

1) ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2544” 

2) ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
3) ในประกาศนี้

สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาทีเ่ปดสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งอาจเรียกมหาวิทยาลัย หรือชื่ออ่ืนใด เชน สถาบัน วิทยาลยั ฯลฯ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หนวยงานสําหรับบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเรียกวา สํานักหอสมุด หรือชื่ออ่ืนใด

ผูบริหารหองสมุด หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือ
ผูมีหนาที่รับผิดชอบระดับสูงในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือหองสมุดที่ทําหนาที่เปรยีบเสมือนหองสมุด
ของสถาบันอุดมศึกษา

ผูปฏิบัติงานระดับวิชาชพี หมายถึง บุคลากรที่ทํางานภายในหองสมุด ซึ่งมีคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีขึน้ไปในสาขาวิชาตาง ๆ เชน บรรณารกัษ นักเอกสารสนเทศ นกัวชิาการเงนิ นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา เปนตน

ผูใชบริการ หมายถึง บุคคลทีส่ามารถใชบริการของหองสมุดได ไดแก นักเรียน
นักศึกษา คณาจารย บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา ศิษยเกา นักธรุกิจ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูใช
บริการจากตางประเทศดวย

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหรือนิสติที่กําลังศึกษาอยูในสถาบนัอุดมศึกษา
ฐานขอมูลเชิงพาณิชย หมายถึง ฐานขอมูลที่หองสมุดเปนสมาชิก โดยเสียคาสมาชิก
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ระบบการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15 ซึ่งจัดการศึกษาเปนสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
        งบดําเนินการ หมายถึง งบประมาณทีส่ถาบันอุดมศกึษาไดรับในการดําเนินกิจการ
ของสถาบันอุดมศึกษาในหมวดเงินเดือน คาจางชั่วคราวหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัดุ และคา
สาธารณูปโภค และอาจรวมถึงหมวดเงินอุดหนุน ดวยในบางกรณี

สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาตามการจําแนกสาขาวชิาตามมาตรฐานสากล
(International Standard Classification of Education : ISCED) ขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO)

4) กําหนดมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ดังตอไปนี้

ตอนที่  1 
โครงสรางและการบริหาร

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่หลักในการสงเสรมิการเรียน การสอน การวิจัย
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแกสถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแกสังคม
ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและตลอดชวีิต ดังนั้นสถานภาพ อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และความรับผิดชอบของผูบริหารหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา ควรกําหนดไวอยางชัดเจน ดังนี้

1.1 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีสถานภาพเทาหนวยงานทางวิชาการระดับคณะ
ของสถาบันอุดมศึกษา

1.2 หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาควรกําหนดนโยบายในการบริหารงานไวเปนลายลักษณ
อักษร มีการแบงหนวยงานและระบสุายการบังคับบัญชาไวอยางชัดเจน

1.3 ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดม
ศึกษาตนสังกดั และควรมีสวนรวมโดยตรงในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา

1.4 ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาและเปนกรรมการในชุดตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดตามความเหมาะสม
เพ่ือใหไดรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และความกาวหนาทางวิชาการ
อันจะทําใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสามารถสนองตอภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดและ
ทันตอความตองการอยางมีประสิทธิภาพ

1.5 หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาควรมคีณะกรรมการ ดังตอไปน้ี
     1.5.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบาย ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ในการพัฒนา ติดตาม

ดูแล และประเมินผลหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
     1.5.2 คณะกรรมการบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทําหนาที่กํากับดูแลการ

บริหารงานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.6 สถาบันอุดมศกึษาอาจมีหองสมุดแหงเดียว หรืออาจมีหองสมุดกลางและหองสมุด

สาขา ระบบบริหารงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรเปนระบบศนูยรวมการบรหิาร
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ตอนที่  2 
งบประมาณและการเงิน

หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาควรไดรบังบประมาณอยางพอเพียง เพื่อใหสามารถปฏบิัติงาน
ในหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ งบประมาณใหคํานวณตาม
สวน โดยถืออัตราสวนอยางนอยรอยละ 8 ของงบดําเนินการทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ
ของหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาตองแยกเปนอิสระ ในกรณีที่มีหองสมุดสาขา ผูบริหารหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษามีหนาที่จัดเตรียมและบริหารงบประมาณ เพื่อการดําเนินงานสําหรับหองสมุดสาขาตามความ
จําเปนและเหมาะสม

รายไดที่ไดจากกิจกรรมและบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหสงวนไวสําหรบัเปน
คาใชจายที่จําเปนของหองสมุด นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับ

ตอนที่  3 
บุคลากรหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา

บุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคุณสมบตัิ จํานวน และประเภทตามความ
จําเปนและอยางเพียงพอเพื่อพัฒนาหองสมุด ดูแลรักษา และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายและวตัถุประสงคของสถาบนัอุดมศึกษา การพิจารณาจํานวนและ
คุณสมบัติของบุคลากรใหคาํนึงถึงจํานวนและขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสาขา หนวย-

บรกิาร ชั่วโมงบริการ อัตราการเพิ่มของทรัพยากรสารสนเทศใหม อัตราการยืม-คืน ลักษณะของ
กระบวนการทางเทคนิค เทคโนโลยสีารสนเทศที่นํามาใช และลักษณะของบริการที่ตองการ รวมถึง
ลักษณะของการบริการเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด

3.1 คุณสมบัติ
     3.1.1 ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทและควรมี

ความรูพ้ืนฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และจะตองมีประสบการณในการบริหารงาน
ไมนอยกวา 5 ป หรือใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ของสถาบนัน้ัน ๆ

    3.1.2 ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาฝาย ควรมีวุฒิอยางต่ําปริญญาโท และมีพ้ืนความรู
ในสาขาที่ปฏบิัติงานไมต่ํากวาปริญญาตรี กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดอยางนอย  2 ป
หรือเปนผูที่มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณในการปฏิบตัิงานหองสมุดไมนอยกวา 3 ป

    3.1.3 บุคลากรทุกระดบัของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีโอกาสไดรับการศึกษา
ฝกอบรม และเขารวมการประชุมสัมมนาทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งไดรับการพัฒนาในรูปแบบ
ตาง ๆ ไมต่ํากวา 2 ครั้งตอ 1 ป เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทั้งทางวิชาการและวชิาชีพระดับสูงอยางสม่ําเสมอให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหมและสะทอนตอความกาวหนาทางวิชาการที่สถาบันอุดม
ศึกษานั้น ๆ ดําเนินการสอน วิจัย และใหบริการแกสังคม

3.2 จํานวนบุคลากรในงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแตละ
แหงควรจัดสรรบุคลากรตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสมดังนี้
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     3.2.1 งานบริหารและงานธุรการ ควรประกอบดวย ผูอํานวยการหองสมุด
รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย เลขานุการบริหาร และตําแหนงอ่ืน ๆ เชน เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานธุรการ เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่
สารบรรณ ชางอิเล็กทรอนิกส นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงาน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูล นักการภารโรง และตําแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

    3.2.2 งานพ้ืนฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบดวย งานดังตอไปน้ี
              (1) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบดวย บรรณารักษทําหนาที่ขอ

และแลกเปลี่ยน บรรณารักษทําหนาที่คัดเลือกและจัดซือ้ บรรณารักษทําหนาที่บํารุงรักษาและตรวจสอบ
พนักงานหองสมุด พนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล และพนักงานซอมหนังสือ

              (2) งานวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบดวย บรรณารักษ
พนักงาน/เจาหนาที่หองสมุด และพนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล

 (3) งานสื่อโสตทศันและสือ่อิเล็กทรอนิกส ควรประกอบดวย บรรณารักษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงาน/เจาหนาที่บนัทึกขอมูล และชางศลิป

 (4) งานวารสาร ควรประกอบดวย บรรณารักษ เจาหนาที่/พนักงานหองสมุด
และพนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล

 (5) งานเอกสารและสิ่งพิมพรัฐบาล ควรประกอบดวย บรรณารักษ พนักงาน/

เจาหนาที่หองสมุด พนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล
      (6)  งานบริการยืม-คืน งานเจาหนาที่หองสมุด บรรณารักษบริการยืมระหวาง
หองสมุด เจาหนาที่ตรวจสอบทางเขา-ออก เจาหนาที่จัดเก็บหนังสือ เจาหนาที่ตรวจสอบชั้นหนังสือ และ
เจาหนาที่ทําความสะอาด หนังสือและชัน้หนังสือ

 (7) งานบริการอางอิง ใหคําปรึกษาและชวยคนควา ควรประกอบดวย
บรรณารักษ หรือนักเอกสารสนเทศ เจาหนาที่หองสมุด (ถายเอกสาร) และพนักงาน/เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล

 (8) งานผลิตคูมือสืบคนพิเศษ งานผลติดรรชนีและสาระ สังเขปคนเรื่องทั่วไป
ควรประกอบดวย บรรณารกัษหรือนักเอกสารสนเทศ เจาหนาที่และพนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล

 (9) งานสงเสริมและเผยแพรบริการวิชาการ งานบริการวิชาการแกสังคมและ
ประชาสัมพันธ ควรประกอบดวย บรรณารักษ นักวิชาการ ชางศิลป พนักงานหองสมุด และเจาหนาที่
บันทึกขอมูล

(10) งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรประกอบดวย นักวิชาการ-
คอมพิวเตอรและบรรณารกัษ หรือนักเอกสารสนเทศที่มีความรูทางคอมพิวเตอร

(11) งานจดหมายเหตุสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบดวย บรรณารักษ
นักเอกสารสนเทศ

(12) หากหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาใดมีงานนอกเหนือจากที่ระบุไวใหพิจารณา
ผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3.3 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนผูปฏิบตัิงานในหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา
สาํหรับจํานวนผูปฏิบตัิงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใหคํานวณตามสูตร ดังนี้

     3.3.1 จํานวนผูปฏิบตัิงานระดับวิชาชพี คํานวณจากจํานวนนักศกึษารวมกับจํานวน
หนังสือ ดังนี้
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   (1) ถาจํานวนนักศึกษาทัง้หมดไมเกิน 10,000 คน ใหใชสัดสวนนกัศึกษา 500

คน ตอ บรรณารักษ 1 คน สวนจํานวนนกัศึกษาทีเ่กินจาก 10,000 คนแรกขึ้นไป ใหใชสัดสวนนักศึกษา
ทุก ๆ  2,000 คน ตอ บรรณารักษ 1 คน
       (2) จํานวนหนังสือ 150,000 เลม ตอ บรรณารักษ  1 คน และจํานวนหนังสือที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป ทุก ๆ 20,000 เลม ตอ บรรณารักษ 1 คน

    3.3.2 จํานวนผูปฏิบตัิงานระดับวิชาชพีอ่ืนๆ พนักงานและเจาหนาที่อ่ืนๆ ใหมีจํานวน
ตามความเหมาะสม

ตอนที่    4 
ทรัพยากรสารสนเทศ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึก
ในทุกรูปแบบ ไดแก วัสดุตีพิมพ โสตทัศนวัสดุ สารสนเทศที่บันทกึในรูปเสียง รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปกราฟก สื่อสามมิติ และฐานขอมูลเชงิพาณิชย ใหครบถวนตามความจําเปนและอยางตอเน่ือง เพ่ือ
สนองตอบภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศกึษาตนสังกัด ดําเนินการจัดเก็บอยางมีระบบ เพื่อใหสามารถ
สืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ตองมีหลักเกณฑ
การเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอยางมีระบบและตอเน่ืองใหสอดคลองกับนโยบายเปาหมายของ
สถาบันอุดมศกึษา

4.1 ทรัพยากรสารสนเทศพืน้ฐานที่จะตองจัดหาเขาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
     4.1.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีส่งเสรมิหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน

อุดมศึกษาทุกระบบการศึกษา
     4.1.2 ทรัพยากรสารสนเทศทีผ่ลติและเผยแพรโดยสถาบันอุดมศึกษาตนสังกดั
     4.1.3 ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ทรพัยากรสารสนเทศทองถิ่นและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
     4.1.4 ทรัพยากรสารสนเทศทีส่งเสรมิความสนใจใครรู สติปญญา และนันทนาการ

ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพและดํารงชีวติอยางมีความสุข
4.2 ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
     4.2.1 ขอบเขตและลักษณะของหลักสูตรในสถาบนัอุดมศึกษา
     4.2.2 จํานวนและลักษณะของโครงการบัณฑิตศึกษา
     4.2.3 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู

                         4.2.4 จํานวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
     4.2.5 จํานวนวทิยาเขต ศูนยการเรยีน และหนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นในแตละ

สถาบันอุดมศกึษา และลักษณะของสารสนเทศทองถิ่นของแตละทองถิ่น
     4.2.6 ความตองการของคณาจารยในการสอน การวิจัย และการบริหารทางวิชาการ

แกสังคม และบุคลากรอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
     4.2.7 ความตองการของผูใชที่จะศึกษาใหลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งหองสมุด

สถาบันอุดมศกึษาไมสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศทีต่องการไดจากหองสมุดอ่ืน
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4.3 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหใชสตูรสําหรับคิดคาํนวณ ดังนี้

     4.3.1 หนังสือ
               (1) จํานวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เลม / 1 คน
               (2) จํานวนหนังสือ/อาจารย 100 เลม / 1 คน
               (3) หนังสือเฉพาะสาขาวชิา

                   500 เลม สําหรับระดับปริญญาตรี
                   3,000 เลม สําหรับระดับปริญญาโท

                                      กรณีที่มีการเปดสอนในระดับอ่ืนที่สูงกวาระดับปรญิญาโท
             6,000 เลม สําหรับระดับปริญญาโท

กรณีที่ไมมีการเปดสอนระดับอ่ืนที่สูงกวาระดับปริญญาโท
                     6,000 เลม สําหรับระดับการศกึษาเฉพาะทาง 6 ป

        25,000 เลม สําหรับปริญญาเอก
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีหนังสือจํานวนไมนอยกวา  100,000 เลม

และจะตองมีตวัเลมหนังสืออยางนอยรอยละ 50 ทั้งน้ี จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่ออ่ืน ๆ ใหนับ
เทากับจํานวนเลมของหนังสือที่บันทึกลงสื่อที่สามารถ คนหามาใชไดทันที

    4.3.2 วารสาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความจําเปนของ

แตละสาขาวชิาที่เปดสอนเปนวิชาเอก วิชาโท ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีใหคํานึงถึงการบอกรับวารสาร
ดวยวธิีอ่ืน เชน การสั่งซื้อบทความวารสาร และสาระสังเขปซึ่งสามารถสั่งฉบับพิมพทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ไดทันที รวมทั้งการบอกรับวารสารอิเลก็ทรอนิกส

วารสารประเภทใหความรูทั่วไปและเพื่อความจรรโลงใจ ใหมีจํานวน ตามความ
เหมาะสม

ตอนที่  5 
อาคาร สถานที่และครุภัณฑ

อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรตั้งอยูในที่สะดวกสําหรับผูใช มีสัดสวนเปนเอกเทศ
มีเน้ือที่สําหรับเก็บทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ
ขนาดของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเนื้อที่ในสวนตาง ๆ ควรคํานึงถึงจํานวนนักศึกษา จํานวน
บุคลากร และเนื้อที่ที่จําเปนตอการปฏิบตักิารของบุคลากร ตลอดจนจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการ
คิดคํานวณเนือ้ที่หองสมุดจะรวมถึงเนื้อทีส่ําหรับจัดเก็บและบริการโสตทศันวัสดุ เนื้อที่สําหรับการสอน
การคนควาเปนกลุม และเนื้อที่สําหรับเครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการทีต่องใชเทคโนโลยีประเภท
ตางๆ ของหองสมุดดวย

5.1 การสรางอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรคํานึงถึงความตองการในการใช
เน้ือที่ในอนาคต และไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและถูกตองตามมาตรฐานการกอสรางอาคาร
อุปกรณอํานวยความสะดวกภายในตวัอาคาร ควรใหเหมาะสมกับลกัษณะงาน และภาระหนาที่ ทั้งน้ี
ผูบริหารหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาตองเปนผูหน่ึงในคณะกรรมการดําเนินการจัดสรางและตรวจรบัอาคาร
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5.2 ครุภัณฑหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เชน โตะ เกาอี้ ควรออกแบบใหไดมาตรฐาน
5.3 พ้ืน เพดานและผนงัอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา ควรประกอบดวยวัสดุเกบ็เสยีง
5.4 อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบาย

อากาศ แสงสวางและระบบปองกันสาธารณภัย อยางเหมาะสมและไดมาตรฐานเพื่อปองกันและบํารุงรักษา
ทรัพยากรหองสมุดมิใหเกิดการชํารุดเสียหายกอนเวลาอันสมควร

5.5 หองสมุดสถาบันอุดมศกึษา ควรจัดอาคารสถานที่สาํหรับคนพกิาร โดยเพิ่มสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ เชน ทางขึน้-ลง หองน้ํา ลิฟต และที่นัง่อาน

5.6 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนเนื้อที่ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
     5.6.1 เน้ือที่สําหรับผูใช
             (1) จํานวนที่นั่งสําหรับศึกษาคนควาภายในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาให

มีจํานวนที่นั่งรอยละ 25 ของผูใชโดยเฉลีย่ตอวัน โดยคดิพื้นที่ ประมาณ 2.25-3.15 ตารางเมตร/คน ทั้งน้ี
ใหจัดหองศึกษาเดี่ยว และหองศึกษากลุมสําหรับนักศกึษา และอาจารยตามความเหมาะสม

               (2) จํานวนเนื้อที่สําหรับวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรสําหรับผูใช
ควรมีเน้ือที่ไมต่ํากวารอยละ 25 ของจํานวนที่นั่งในหองสมุด
                         5.6.2 เน้ือที่สําหรับเก็บหนังสือและวารสารเยบ็เลม

  - สําหรับจํานวน 150,000 เลมแรก 0.0090 ตารางเมตร/เลม
  - สําหรับจํานวน 150,000 เลมตอไป 0.0081 ตารางเมตร/เลม
  - สําหรับจํานวน 300,000 เลมตอไป 0.0072 ตารางเมตร/เลม

       - ถาจํานวนหนังสือทั้งหมดมากกวา 600,000 เลมขึ้นไป 0.0063 ตารางเมตร/
เลม ทั้งน้ีควรจะเตรียมเนื้อที่สําหรับทรัพยากรสารสนเทศที่จะเพ่ิมขึน้ ในอนาคตดวย

    5.6.3 เน้ือที่สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงาน
เน้ือที่สําหรับการปฏิบตัิงานของบุคลากร สําหรับการใหบริการจัดวางเอกสาร

การทํางาน เครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ใหคิดเนื้อที่เปน 1 ใน 8 สวน
จากเนื้อที่รวมทั้งหมดของเนื้อที่สําหรับผูใช และเนื้อทีส่ําหรับจัดเก็บหนังสือ

ตอนที่  6 
การบริการ

บริการตองมุงสงเสริมใหความสะดวกแกผูใชทกุประเภท และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ตองหาวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จําเปน เพ่ือชวยใหผูใชบริการสามารถ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอยางรวดเร็วและครบถวนตามความตองการ ทั้งบริการใหเปลาและบริการที่
ตองเสียคาธรรมเนียม ดังนี้

6.1 ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา การสอน หรือรวมสอนการคนควาทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนชวยคนควาและใหคาํปรึกษาทางวชิาการ

6.2 จัดใหมีบริการยืม-คืน โดยกําหนดระเบียบเพ่ือใหผูใชไดรับบริการอยางเสมอภาค
ตามสิทธทิี่ควร
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6.3 ตองมีบริการสืบคนผานเครือขายภายในประเทศ เครือขายอินเตอรเน็ต และสอนการ
สืบคนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส

6.4 ตองมีชั่วโมงบริการอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม
6.5 หากมีการเรียนการสอนนอกสถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีการบริการเพื่อใหผูใช

สามารถเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศไดตามความตองการ
6.6 ตองมีการพัฒนาคุณภาพการบริการดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ
6.7 สงเสริมใหมีการใชทรพัยากรสารสนเทศรวมกัน เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ

อยางกวางขวางและประหยดั

ตอนที่    7 
ความรวมมอืระหวางหองสมดุสถาบนัอุดมศึกษา

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการใหเกิดความรวมมือโดยการสรางเครือขาย
เชื่อมโยงเพื่อใหมีการใชทรพัยากรและเทคโนโลยีรวมกนั โดยคํานึงถึงหลักการประหยัดและประสิทธิ
ภาพของการบริการ ทั้งน้ี หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรไดรับงบประมาณประจําปเพ่ือการนี้ดวย

ตอนที่  8 
การประเมินคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาควรมีระบบการประเมินคุณภาพของหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการใหเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา และสอดคลองกับนโยบาย
การประกันคณุภาพการศึกษาของชาติ ทัง้นี้ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรไดรับงบประมาณเพื่อ
การนี้ดวย

ทั้งน้ี ในการนํามาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบตัิ เพ่ือใหถึงมาตรฐาน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีการดําเนินการใหครบตามที่
มาตรฐานกําหนดภายใน  5 ป นับจากวันประกาศใชมาตรฐานฉบบันี้ เม่ือพน  5 ปแลวควรจัดใหมีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหองสมุดเพื่อรองรับการประกันคุณภาพศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป
โดยอาจจะกระทําในทุก ๆ 5 ป

สําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทีใ่ชการศึกษาระบบเปด หรือระบบการศึกษาทางไกล
อาจใชมาตรฐานนี้โดยอนุโลม และอาจปรับเปลีย่นบางขอใหสอดคลองกับสภาพการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศกึษาได

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2544

(รองศาสตราจารยสงคราม เหลืองทองคํา)
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลยั

รักษาราชการแทนปลัดทบวงมหาวิทยาลยั
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------

เพ่ือประโยชนในการดําเนินภารกิจตามวตัถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบัน
อุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดตัง้สวนงานภายในที่ดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทําเปน
ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตกิารบริหารสวนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ ๘/๒๕๕๑
เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาไว
ดังนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง หลักเกณฑการ
จัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”

ขอ ๒ ในการพิจารณาจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาการจัดตั้งและดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษา โดยใหพิจารณาความพรอมความ
เหมาะสมของสวนงานภายในที่จะจัดตั้งใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี

  (๑) เหตุผลความจําเปน
(๒) พันธกิจ

  (๓) วตัถุประสงค
  (๔) การจัดองคกร
  (๕) ระบบการบริหารงานบคุคล
  (๖) เปาหมายผลผลิต
  (๗) การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน
  (๘) แหลงที่มาของรายได

(๙) ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยสิน
  (๑๐) การกํากบัตรวจสอบ

(๑๑) แผนการดําเนินงาน
ขอ ๓ เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสวนงานภายในที่ไดจัดตั้ง

ขึ้นแลวกอนประกาศนี้ใชบังคับ ใหสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาการจัดตั้งสวนงานภายในที่จัดตั้งไปแลว
ดังกลาวใหครอบคลุมประเด็นตามขอ ๒ ทุกประเด็น ใหเสร็จสิ้นภายในเกาสบิวัน นับแตวันทีป่ระกาศนี้ใช
บังคับ

ขอ ๔ ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําประกาศการแบงสวนงานภายในสถาบันภายใตกรอบ
ประเด็นใน ขอ ๒
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๒

ขอ ๕ ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมขอมูลของสวนงานภายในที่จัดตั้งตามประเดน็ที่
กําหนดในขอ ๒ เพื่อใหสามารถใหขอมูลไดเม่ือไดรับการรองขอ

ขอ ๖ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดจัดตั้งสวนงานภายในไปแลว ใหรายงานขอมูลตามขอ ๒
ใหคณะกรรมการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน

กรณีที่สถาบนัอุดมศึกษาทีไ่ดจัดตั้งสวนงานภายในไปแลว กอนประกาศนี้ใชบังคบั เม่ือ
สถาบันอุดมศกึษาไดดําเนินการตามขอ ๓ แลว ใหรายงานขอมูลใหคณะกรรมการอุดมศึกษาทราบ
ภายในหกสิบวัน นับแตไดจัดทําขอมูลตามขอ ๓ เสร็จสิ้น

ขอ ๗ ใหสภาสถาบันอุดมศกึษายุบเลิกหนวยงานภายในได หากหนวยงานภายในนั้นไม
สามารถดําเนินการใหบรรลวุัตถุประสงคตามขอ ๒ ได และรายงานใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายในหกสิบวันนับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหยุบเลิกหนวยงานภายในนั้น

     ประกาศ ณ วนัที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หนา ๑
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ มหาวิทยาลัยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ใหการศึกษา และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุมสาขาวิชา
(๒) ใหการศึกษาเพื่อใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๓) มีภารกิจดานการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ขอ ๒ สถาบันมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ใหการศึกษา และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงเนนการสอนในสาขาวิชาใดหรือ

กลุมสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ
(๒) ใหการศึกษาเพื่อใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๓) มีภารกิจดานการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ขอ ๓ วิทยาลัยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
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หนา ๒
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) ใหการศึกษา และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในบางสาขาวิชา
(๒) ใหการศึกษาเพื่อใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๓) มีภารกิจดานการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๓
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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หนา ๔
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ใหจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหผูขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยื่นคําขอตามแบบ รกอ. ๐๑
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้

 (๑) โครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดตามมาตรา ๑๑
 (๒) ผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอ ๒
 (๓) ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑
 (๔) เอกสารแสดงการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หรือหลักฐานแสดงใหเห็นวา เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนได หรือสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
ใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดตามมาตรา ๑๒

 (๕) เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน
 (๖) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
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หนา ๕
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

 (๗) รูปถายของผูขอรับใบอนุญาตหรือผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตาม  (๑๑) คร่ึงตัว
หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวนสามรูป

 (๘) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
 (๙) หนังสือรับรองจากนายทะเบียนนิติบุคคลเกี่ยวกับ

(ก) ชื่อนิติบุคคล
(ข) รายชื่อกรรมการ
(ค) อํานาจของกรรมการ
(ง) จํานวนทุนที่เรียกชําระแลวหรือทรัพยสินของมูลนิธิในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาต

เปนมูลนิธิ
 (จ) ที่ต้ังสํานักงานใหญ

(ฉ) สําเนารายงานการประชุมต้ังนิติบุคคลหรือสําเนาทะเบียนผูถือหุนของนิติบุคคล
(๑๐) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิหรือสําเนาขอบังคับของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต
(๑๑) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต
(๑๒) รายชื่อบุคคลซึ่งประสงคจะแนะนําใหรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการสภาสถาบันตาม

มาตรา ๒๘  (๑) และ  (๓) รวมทั้งประวัติยอ สําเนาทะเบียนบาน และรูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก
ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวนคนละสามรูป

เอกสารหลักฐานตาม  (๘)  (๙)  (๑๐) และ  (๑๑) ใชสําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคล
และถาไดมีการเปลี่ยนแปลงขอความเปนอยางอื่นเมื่อใดก็ใหแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นดวย

ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองจัดใหมีการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในเรื่องดังตอไปนี้

(๑) จํานวนของผูที่จะมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาของจังหวัด กลุมจังหวัดและประเทศ
(๒) สาขาวิชาที่จะเปดสอนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
(๓) ความพรอมดานสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่จะจัดต้ังสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เชน ระบบ

ไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม และระบบสื่อสาร
ขอ ๓ ใบอนุญาตใหจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหใชแบบ รกอ. ๐๒ ทายกฎกระทรวงนี้
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หนา ๖
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๔ ภายในระยะเวลาหกเดือนนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตจะตอง
ดําเนินการและรายงานผลตามโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอ ๑  (๑) และ  (๒) และ
ตองแสดงหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเร่ิมดําเนินการตามโครงการนั้นแลว

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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รกอ.๐๑

คําขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

------------------------------ 

         เขียนที่............................................
        วันที่............เดือน.................... พ.ศ. ........... 

๑. ขาพเจา.........................................................................................................
   ๑.๑เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ......................................................................
เกิดวันที่........................เดือน...........................................พ.ศ. ................ อายุ...................ป
อยูบานเลขที่.................. ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................หมูที่............
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด.............................

โทรศัพท......................................อาชีพ......................................... คุณวุฒิ............................
ชื่อสํานักงาน..........................................................................................................................

ตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................หมูที่............
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต................................... จังหวัด............................

โทรศัพท.................................................................................................................................
ชื่อบิดา...........................................ชื่อสกุล........................................สัญชาติ...........................
ชื่อมารดา........................................ชื่อสกุล........................................สัญชาติ............................
ชื่อภริยาหรือสามี......................................ชื่อสกุล...............................สัญชาติ............................
(ถาเปนภริยาใหระบุชื่อสกุลและสัญชาติกอนสมรส)

   ๑.๒ เปนนิติบุคคลประเภท..........................................................ตามกฎหมาย
ของประเทศ............................จดทะเบียนเมื่อ............................เลขทะเบียน.............................

มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่................ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................

หมูที่...................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................

จังหวัด...........................................................โทรศัพท..........................................................
โดยมี.................................................................................................เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทน

๒. ขาพเจาขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภท....................

...............................................................ชื่อ............................................................................

โดยจะจัดตั้งข้ึน ณ เลขที่.........................................ตรอก/ซอย..................................................

ถนน............................................หมูที่..........................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................โทรศัพท..............................

เลขรับที่.................................. 
วันที่........................................ 

(สําหรับเจาหนาที)่

135



๒

๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการตามโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ขาพเจาไดย่ืนมาพรอมกับคําขอนี้ ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
และจะแสดงหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามนั้นแลว

๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว

             (ลายมือชื่อ)............................................ผูขอรับใบอนุญาต
                  (                                   ) 
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รกอ.๐๒
ที่ ../...          (ตราครุฑ)

ใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

-------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุญาตให

......................................................... 

(ชื่อผูขอรับใบอนญุาต)

อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................หมูที่..............
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท.....................................................................................

ชื่อ.........................................................................................................................................

ตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................หมูที่.............
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่......................เดือน...........................พ.ศ. .... เปนตนไป

    ใหไว ณ วันที่...................เดือน.......................... พ.ศ. .... 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
          ประทับตรากระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๗
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

138



หนา ๘
เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะและเนื้อท่ีที่ดิน ที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ที่ดินสําหรับจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีเนื้อที่ตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) วิทยาลัยหรือสถาบัน ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๐ ไร
(๒) มหาวิทยาลัย ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๐๐ ไร
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งจัดการศึกษาไดโดยใชเทคโนโลยีในการศึกษา

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ผูขอรับใบอนุญาตอาจรองขอตอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อขออนุมัติใหจัดตั้งในที่ดินที่มีเนื้อท่ีนอยกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได

ขอ ๒ ที่ดินสําหรับจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดในขอ ๑ ตองเปนที่ดิน
ที่ติดตอเปนผืนเดียวกัน ในกรณีที่ที่ดินมิไดมีพ้ืนที่ติดตอเปนผืนเดียวกัน ตองมีการเชื่อมโยงติดตอถึงกัน
ในลักษณะที่ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา และสามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาไดโดยสะดวก

ขอ   ๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปดสอนสาขาวิชาทางดานการเกษตร นอกจากจะตองมี
ที่ดินตามที่กําหนดในขอ ๑ แลว ตองมีที่ดินสําหรับฝกงานอีกไมนอยกวา ๑๕๐ ไร โดยที่ดินสําหรับ
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หนา ๙
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ฝกงานจะเปนที่ดินที่ติดตอเปนผืนเดียวกันกับที่ดินสําหรับจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามขอ ๑
หรือไมก็ได

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๑๐
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองเปนผูท่ีมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยที่ดินตองมีลักษณะและเนื้อท่ี
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

141



หนา ๗๘
เลม ๑๒๕ ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑

กฎกระทรวง
วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“นอกสถานที่ต้ัง” หมายความวา สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ซ่ึงมิใชสถานที่ต้ังตามที่ระบุไวในขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง
ขอ ๒ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังในสวนงานที่สภาสถาบัน

กําหนด
ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังดวยวิธีการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนหรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนตามที่
สภาสถาบันกําหนดก็ได

ขอ ๔ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหจัดการศึกษาในสถานที่ต้ังเปนหลัก
เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังก็ไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในสถานที่ต้ังแลว
(๒) ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๗๙
เลม ๑๒๕ ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑

(๓) จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมี
การประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร

(๔) จัดส่ิงสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ต้ัง
(๕) จัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการ

นักศึกษา และบริการดานอื่นใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ต้ัง
(๖) จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัย และมีส่ิงอํานวย

ความสะดวกอยางเพียงพอ
(๗) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขอ ๕ ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังตอสภาสถาบัน พรอมทั้งเสนอ

เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังที่มีรายละเอียดเกี่ ยวกับรูปแบบ วิธีการ

และระยะเวลาจัดการศึกษา พรอมทั้งที่ต้ังและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(๒) เอกสารแสดงการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ ดินที่จะใช เปนที่ จัดการเรียนการสอน

หรือหลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการเชาที่ดิน หรือหลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการใชที่ดิน
หรืออาคารสถานที่ตามระยะเวลาที่กําหนดใน  (๑)

ขอ ๖ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหอธิการบดีแจงตอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อทราบภายในสามสิบวัน

ขอ ๗ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังได
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแจงตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ และในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีขอเสนอแนะใดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปรับปรุงแกไขใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการ
แลวเสนอผลการดําเนินการนั้นตอสภาสถาบันและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ

ขอ ๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดเปดดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเสนอสภาสถาบันใหความเห็นชอบตามขอ ๔
และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิจิตร ศรีสอาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๘๐
เลม ๑๒๕ ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใด
นอกสถานที่ตั้งได โดยรูปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

144



หนา ๖
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓ มกราคม   ๒๕๕๐

กฎกระทรวง
วาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานทุกระดับที่ไดรับคาจางจากสถาบัน
“คณะกรรมการคุมครอง” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบัน
“ภาระงาน” หมายความวา ภาระการสอน การดูแลนักศึกษา การออกขอสอบ การคุมสอบ

การตรวจคําตอบของผูเขาสอบ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของกับหนาที่ตามที่สถาบันมอบหมาย
“ภาระการสอน” หมายความวา จํานวนชั่วโมงบรรยาย รวมถึงการเตรียมการสอน หรือการ

วิจัยคนควาเพื่อการสอนที่กําหนดสําหรับผูปฏิบัติงานที่เปนคณาจารย
“ปการศึกษา” หมายความวา ระยะเวลาที่สถาบันประกาศใหมีการเรียนการสอนโดยให

เปนไปตามประกาศของสถาบัน
“คาจาง” หมายความวา เงินที่สถาบันและผูปฏิบัติงานตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือ
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หนา ๗
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓ มกราคม   ๒๕๕๐

ระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ผูปฏิบัติงานทําไดและใหหมายความรวมถึงเงินที่
สถาบันจายใหแกผูปฏิบัติงานในวันหยุด วันลาหรือกรณีอื่นที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับตามกฎกระทรวงนี้

หมวด ๑
การคุมครองการทํางาน

ขอ ๒ สัญญาจางระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงานใหทําเปนหนังสือ โดยอยางนอยตองมี
รายการตามที่สภาสถาบันกําหนดและใหคูสัญญาถือไวคนละฉบับ

ขอ ๓ สถาบันตองจัดทําทะเบียนผูปฏิบั ติงานของสถาบันเปนภาษาไทยใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได โดยใหบันทึกขอมูลบุคคลของผูปฏิบัติงานลงในทะเบียนภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูปฏิบัติงานเขารับหนาที่

รายละเอียดขอมูลบุคคลของผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล และหมายเลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
(๒) เพศ
(๓) สัญชาติ
(๔) วันเดือนปเกิด
(๕) ที่อยูปจจุบัน
(๖) วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน
(๗) วันเดือนปที่เร่ิมจางงาน
(๘) ตําแหนงงาน และตําแหนงทางวิชาการหรืองานในหนาที่
(๙) อัตราคาจาง
ในกรณีที่ขอมูลบุคคลของผูปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป ใหสถาบันแกไขเพิ่มเติมทะเบียน

ผูปฏิบัติงานนั้นใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูปฏิบัติงานไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหสถาบันทราบ

ขอ ๔ สถาบันอาจกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางใหผูปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา
ไมเกินหนึ่งปก็ได
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หนา ๘
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓ มกราคม   ๒๕๕๐

ในกรณีที่สถาบันเห็นวาผูปฏิบัติงานไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและจะไมจาง
ผูปฏิบัติงานนั้น ใหสถาบันแจงผลการประเมินใหผูปฏิบัติงานทราบและบอกเลิกสัญญาจางลวงหนาไม
นอยกวาสิบหาวัน

ขอ ๕ หามมิใหสถาบันเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินเปนประกันการทํางานหรือประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากผูปฏิบัติงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นผูปฏิบัติงานตอง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของสถาบัน ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันได
สถาบันอาจพิจารณาใหมีมาตรการปองกันความเสียหายของสถาบัน โดยเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสิน
ประกันการทํางานในตําแหนงนั้น ๆ ได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินหรือ
ทรัพยสินประกันการทํางานจากผูปฏิบัติงาน ตลอดจนจํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษาใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สภาสถาบันกําหนด

เมื่อผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนงหนาที่ที่กําหนดใหมีเงินหรือทรัพยสินประกันการทํางาน
สถาบันเลิกสัญญาจาง ผูปฏิบัติงานลาออกจากสถาบัน หรือสัญญาประกันส้ินอายุ ใหสถาบันคืนเงิน
หรือทรัพยสินเพื่อประกันการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยถามี ภายในเจ็ดวันนับ
จากวันที่ผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนงหนาที่ สถาบันเลิกสัญญาจาง ผูปฏิบัติงานลาออกจากสถาบัน
หรือสัญญาประกันส้ินอายุ แลวแตกรณี เวนแตสถาบันเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๗  (๑)  (๒) หรือ  (๓)
ใหหักเงินประกันการทํางานเพื่อเปนคาเสียหายได

ขอ ๖ หามมิใหสถาบันกระทําการใดอันเปนการเลือกปฏิบั ติโดยไม เปนธรรมตอ
ผูปฏิบัติงาน

ขอ ๗ สถาบันอาจประกาศกําหนดวันเวลาทําการปกติสําหรับผูปฏิบัติงานของสถาบัน
โดยเฉพาะ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของวันและจํานวนวันทําการประจําสัปดาหที่แตกตางไป
จากวันเวลาทําการปกติของทางราชการก็ได แตจะกําหนดใหวันหยุดราชการประจําปตามประกาศของ
ทางราชการเปนวันทําการปกติมิได

การกําหนดวันเวลาทําการปกติของสถาบันที่กําหนดเปนการเฉพาะตามวรรคหนึ่งตองอยู
ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(๑) ระยะเวลานับแตเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดของวันทําการปกติที่กําหนดวันหนึ่งจะตอง
ไมเกินแปดชั่วโมง โดยไมนับรวมเวลาพัก
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หนา ๙
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓ มกราคม   ๒๕๕๐

(๒) ในสัปดาหหนึ่งใหกําหนดวันทําการปกติโดยถือเอาจํานวนชั่วโมงทํางานรวมทั้งสัปดาห
ไมเกินส่ีสิบแปดชั่วโมงเปนเกณฑ

ในกรณีที่มีความจําเปนโดยลักษณะหรือสภาพของงานที่มีลักษณะตอเนื่อง ซ่ึงไมสามารถ
ดําเนินการใหเสร็จส้ินไดภายในระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละวันทําการ หรือเปนความประสงค
ของผูปฏิบัติงาน สถาบันอาจตกลงกับผูปฏิบัติงานนั้นกําหนดเวลาทําการตอเนื่อง ซ่ึงนับจํานวนชั่วโมง
ทําการสี่สิบแปดชั่วโมงเปนหนึ่งสัปดาหทําการ โดยไมกําหนดวันทําการประจําสัปดาหก็ได

ขอ ๘ ในวันที่มีการทํางาน ใหสถาบันจัดใหผูปฏิบัติงานมีเวลาพักระหวางการทํางานวัน
หนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ผูปฏิบัติงานทํางานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน สถาบันและ
ผูปฏิบัติงานอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักคร้ังหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงไดแตเมื่อรวมกันแลววัน
หนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง

ในกรณีที่สถาบันและผูปฏิบัติงานตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหนึ่ง
เปนอยางอื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานใหขอตกลงนั้นใชบังคับได

ขอ ๙ ใหสถาบันประกาศกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงานซึ่งตองไมนอยกวา
สัปดาหละหนึ่งวัน

ขอ ๑๐ สถาบันอาจกําหนดใหวันหยุดราชการประจําปตามประกาศของทางราชการเปน
วันหยุดตามประเพณีของสถาบัน และจะประกาศกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันในวันใดเพิ่มอีกก็ได

ขอ ๑๑ ในรอบปการศึกษาหนึ่ง ผูปฏิบัติงานมีสิทธิลาหยุดโดยไดรับคาจางเต็มจํานวน
ดังตอไปนี้

(๑) ลากิจรวมกันไดไมเกินสิบวันทาํการ โดยแจงการลาลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันสําหรับ
การลาแตละคร้ัง เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจแจงการลาลวงหนาได ใหแจงการลาโดยเร็วที่สุดในโอกาส
แรกที่สามารถทําได

(๒) ลาปวยไดเทาที่ปวยจริง โดยแจงการลาในวันแรกที่ลาหรือในโอกาสแรกที่สามารถแจง
ไดหรือในวันแรกที่มาทํางาน การลาปวยต้ังแตสามวันทําการติดตอกันตองนําใบรับรองของแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงดวย ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานลาปวยครบสามสิบวันทําการแลว หากยังปวยไม
สามารถมาทํางานได ก็ใหมีสิทธิลาปวยตอโดยไมไดรับคาจางได

(๓) ลาเพื่อทําหมันตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและมีใบรับรองของ
แพทย โดยแจงการลาลวงหนาตามสมควร
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หนา ๑๐
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓ มกราคม   ๒๕๕๐

(๔) ลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็มจํานวนไมเกินส่ีสิบหาวัน
กรณีนี้ใหแจงการลาลวงหนาตามสมควร เวนแตไมอาจแจงลวงหนาได ใหแจงภายในสามวันหลัง
คลอดก็ได

(๕) ลาเพื่ออุปสมบท หรือลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญไดไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน โดยที่
จะตองเปนผูปฏิบัติงานในสถาบันมาแลวไมนอยกวาสามปติดตอกันและไมเคยลาเพื่ออุปสมบทหรือลา
เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญมากอน ทั้งนี้ ตองแจงการลาลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันและหากสถาบันไม
สามารถหาผูปฏิบัติงานทดแทนไดทัน สถาบันอาจพิจารณายับย้ังการลาไวกอนเพื่อใหลาในปตอไปก็ได

(๖) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพรอมตามจํานวนวันที่ลา แตไมเกินหกสิบวัน

(๗) ลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด
วันที่ผูปฏิบัติงานหยุดงานหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามปกติได เพราะเจ็บปวยหรือไดรับ

อันตรายเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่สถาบันมอบหมาย ไมนับเปนวันลาตาม  (๒)
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานซึ่งเปนหญิงมีครรภหรือแทงบุตร หากมีใบรับรองของแพทย

แผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจปฏิบัติงานในหนาที่เดิมตอไปได ใหผูปฏิบัติงานนั้นมีสิทธิขอให
สถาบันเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวได และใหสถาบันพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสม
ใหแกผูปฏิบัติงานนั้น

ขอ ๑๓ ผูปฏิบัติงานที่ไมใชคณาจารยมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหก
วันทําการ โดยใหสถาบันเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกผูปฏิบัติงานลวงหนาหรือตามที่สถาบัน
และผูปฏิบัติงานตกลงกัน

ผูปฏิบัติงานที่ไมใชคณาจารยที่มิไดหยุดพักผอนประจําปหรือหยุดพักผอนประจําปไมครบหก
วันทําการ ใหสถาบันจายคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานดังกลาวเสมือนไดทํางานในวันหยุดตามอัตราใน
ขอ ๓๘  (๒) ทั้งนี้ เวนแตสถาบันและผูปฏิบัติงานที่ไมใชคณาจารยตกลงกันใหสะสมและเลื่อน
วันหยุดพักผอนประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอไป

คณาจารยมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปในระหวางปดภาคการศึกษาไดตามหลักเกณฑที่สภา
สถาบันกําหนด
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สถาบันอาจมอบหมายภาระงานใหคณาจารยในวันหยุดพักผอนประจําปไดโดยไดรับความ
ยินยอมจากคณาจารย กรณีเชนวานี้ ใหสถาบันจายคาจางเพิ่มแกคณาจารยนั้นตามที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดของสถาบัน

ขอ ๑๔ ใหสถาบันกําหนดภาระงานใหกับคณาจารยของสถาบันโดยมีภาระการสอน
สัปดาหละไมเกินสิบหาชั่วโมง

ภาระการสอนหนึ่งชั่วโมงใหเทียบเทากับเวลาทาํการปกติตามขอ ๗ สองชั่วโมง
สถาบันอาจมอบหมายภาระการสอนใหกับคณาจารยประจําเกินสัปดาหละสิบหาชั่วโมงได

ในกรณีเชนวานี้ใหสถาบันจายคาตอบแทนการสอนเพิ่มแกคณาจารยนั้นตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของ
สถาบันโดยไมตองจายคาตอบแทนตามขอ ๓๘ อีก

ในกรณีที่คณาจารยดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการหลักสูตร
หัวหนาสาขาวิชา หรือตําแหนงทางบริหารอื่น ใหสถาบันเทียบภาระงานในตําแหนงนั้นในปริมาณที่
เทียบไดกับภาระการสอนตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด

ขอ ๑๕ ใหสัญญาจางระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงานสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้

(๑) ผูปฏิบัติงานตาย
(๒) ผูปฏิบัติงานลาออก
(๓) ผูปฏิบัติงานถูกถอดถอนจากตําแหนงคณาจารยตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) ผูปฏิบัติงานไดทดลองปฏิบัติงานครบตามกําหนดในสัญญาแลว แตไมผานการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑที่สถาบันกําหนด และสถาบันบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๔
(๕) สถาบันบอกเลิกสัญญาจาง
(๖) สถาบันเลิกกิจการ
(๗) รัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๑๖ เมื่อสถาบันบอกเลิกสัญญาจาง สถาบันเลิกกิจการ หรือรัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตและสถาบันมิไดใหผูปฏิบัติงานทํางานตอไป ใหสถาบันจายคาชดเชยใหแกผูปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้

(๑) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยย่ีสิบวันแตไมครบหนึ่งปใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน
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(๒) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งปแตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายเกาสิบวัน

(๓) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสามปแตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน

(๔) ผูปฏิบติังานซึ่งทํางานติดตอกันครบหกปแตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสองรอยส่ีสิบวัน

(๕) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สามรอยวัน

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกผูปฏิบัติงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิก
สัญญาจางตามกําหนดระยะเวลานั้น ซ่ึงการจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนจะกระทําได
สําหรับการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของสถาบัน ซ่ึงตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ
ระยะเวลาสิ้นสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนคร้ังคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือ
ความสําเร็จของงาน โดยงานดังกลาวมีระยะเวลาสิ้นสุดของงานไมเกินสองป ซ่ึงสถาบันและ
ผูปฏิบัติงานไดทําสัญญาเปนหนังสือไวต้ังแตเมื่อเร่ิมจาง

ขอ ๑๗ สถาบันไมตองจายคาชดเชยแกผูปฏิบัติงานซึ่งบอกเลิกสัญญาจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกสถาบัน
(๒) จงใจทําใหสถาบันไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสถาบันไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอันชอบดวย

กฎหมายและเปนธรรมของสถาบัน และสถาบันไดตักเตือนเปนหนังสือในเรื่องเดียวกันมาแลวไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่ผูปฏิบัติงานกระทําความผิด เวนแตกรณีที่รายแรงสถาบันไมจําเปนตองตักเตือน

(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทําการติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันสมควร

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ
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(๗) ไมใหความรวมมือ ขัดขวาง หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังโดยชอบของพนักงานเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้

ขอ ๑๘ หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานตองไมกระทําการใดอันเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือกระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอ
ผูปฏิบัติงาน

คณาจารยตองไมกระทําการใดอันเปนการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทาง
เพศตอนักศึกษาหรือผูรวมปฏิบัติงาน หรือคัดลอกหรือแอบอางผลงานทางวิชาการของผูอื่นเพื่อ
ประโยชนของตนเอง

การกระทําที่ฝาฝนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาเปนการกระทําโดยจงใจใหสถาบัน
ไดรับความเสียหาย

ขอ ๑๙ การบอกเลิกสัญญาจางโดยไมตองจายคาชดเชยตามขอ ๑๗ สถาบันจะกระทําได
ตอเมื่อไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาสถาบันกําหนดและปรากฏจาก
พยานหลักฐานเปนที่นาเชื่อถือวาผูปฏิบัติงานไดกระทําผิดจริงและสถาบันไดระบุเหตุผลการบอกเลิกจาง
ไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง

ในกรณีที่สถาบันบอกเลิกสัญญาจางตามที่กําหนดในขอ ๑๗ ใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิย่ืนอุทธรณ
ตอคณะกรรมการคุมครองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาจาง

การถอดถอนอธิการบดีหรือคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ในกรณีที่สถาบันดําเนินการสอบสวนเพื่อบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๗ และเห็นวาการให
ผูถูกสอบสวนปฏิบัติหนาที่ตอไประหวางการสอบสวนยังไมเสร็จส้ินจะเกิดความเสียหายแกสถาบัน
สถาบันอาจสั่งพักงานผูนั้นชั่วคราวไดไมเกินเจด็วันโดยใหไดรับคาจางไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของคาจางที่
ไดรับอยูกอนพักงานจนกวาการสอบสวนจะเสร็จส้ิน

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น หากปรากฏวาผูถูกพักงานระหวางสอบสวนไมมีความผิด ใหสถาบัน
จายคาจางสวนที่เหลือทั้งหมดคืนใหกับผูปฏิบัติงานพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป

ขอ ๒๐ การบอกเลิกสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา ตองทําเปนหนังสือแจงใหคูสัญญา
ทราบลวงหนากอน หรือ ณ วันถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด โดยใหมีผลเมื่อครบ
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กําหนดการจายคาจางในคราวถัดไปเปนอยางนอย เวนแตการบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๕  (๔)
ซ่ึงสถาบันไดแจงผลการประเมินใหทราบลวงหนาแลว

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคหนึ่ง สถาบันอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตองจายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหผูปฏิบัติงานออกจากงานทันทีได

ขอ ๒๑ ในกรณีที่สถาบันยายสถานที่ทําการไปตั้ง ณ สถานที่แหงใหม หรือสถาบัน
มอบหมายใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการแหงใหมในตางทองที่ อันมีผลกระทบสําคัญตอ
การดํารงชีวิตปกติของผูปฏิบัติงานหรือครอบครัว สถาบันตองแจงใหผูปฏิบัติงานทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวันกอนวันยายสถานที่ทําการ หรือกอนไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการแหงใหม
ในการนี้ ถาผูปฏิบัติงานไมประสงคไปทํางาน ใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดย
ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ผูปฏิบัติงานพึงมี
สิทธิไดรับตามขอ ๑๖

ในกรณีที่สถาบันไมแจงใหผูปฏิบัติงานทราบการยายสถานที่ทําการลวงหนาหรือการให
ผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการแหงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันจายคาชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน

ขอ ๒๒ สถาบันตองดูแลและสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน โดยอยางนอยตองใหอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง มีแสงสวางเพียงพอ จัดใหมีบันไดหนีไฟ
หรือทางออกฉุกเฉิน มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง มีระบบการกําจัดมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ และมีการดูแลหองน้ํา หองสวมใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน ทั้งนี้
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ใหสถาบันจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานเปนคร้ังคราวตามสมควรแกสภาพของงาน
ขอ ๒๓ ผูปฏิบัติงานมีสิทธิรองทุกขในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหรือการปฏิบั ติตาม

กฎกระทรวงนี้ โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอคณะกรรมการคุมครอง ระบุชื่อและนามสกุล ตําแหนงหนาที่
สถานที่อยูที่สามารถติดตอได และเรื่องราวอันเปนเหตุใหรองทุกข พรอมรายละเอียดขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณ และเหตุผลประกอบการรองทุกขตามสมควร โดยที่ผูรองทุกขตองลงลายมือชื่อกํากับไวดวย

ขอ ๒๔ ใหสภาสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบันข้ึนคณะหนึ่ง
ประกอบดวย

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภาสถาบันมีมติแตงต้ังจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซ่ึงเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ
ทางกฎหมาย การศึกษา หรือการบริหารงานบุคคล จํานวนสามคน

(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนผูบริหารสถาบัน จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบัน ซ่ึงไดรับเลือกจากผูปฏิบัติงาน จํานวน

สองคน
(๕) กรรมการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ จํานวนหนึ่งคน
ใหอธิการบดีมอบหมายใหผูปฏิบัติงานคนหนึ่งทําหนาที่ เปนเลขานุการ และจะใหมี

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได
คณะกรรมการคุมครองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการคุมครองวางลงกอนครบวาระ ใหสภาสถาบันแตงต้ังบุคคลที่

เหมาะสมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเดียวกันดํารงตําแหนงแทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน

ขอ ๒๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒๔  (๒) และ  (๔) ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้

(ก) คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) มีความซื่อสัตยและยุติธรรมเปนที่ประจักษ

(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกนั้นหรือไมก็ตาม เวนแต

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ

ขอ ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการคุมครองพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๒๕
ขอ ๒๗ คณะกรรมการคุมครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามขอ ๑๙ วรรคสอง และเรื่องรองทุกขตามขอ ๒๓

ของผูปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงนี้ แลวรายงานผลการวินิจฉัย พรอมทั้งกําหนดแนวทางแกไขให
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

(๒) เรียกเอกสารหลักฐานหรือผูปฏิบัติงานของสถาบันมาใหถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขได

(๓) แตงต้ังบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการเฉพาะเรื่อง
แทนในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการคุมครอง โดยความเห็นชอบของสถาบันและใหสถาบันเปนผู
ออกคาใชจาย

ขอ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการคุมครอง ใหประธานกรรมการเปนผู เรียกประชุม
ถาประธานกรรมการไมเรียกประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน
เปนผูเรียกประชุม

ในการประชุมแตละคร้ังตองมีกรรมการตามขอ ๒๔  (๒) หรือ  (๕) ที่มิไดเปนประธานในที่
ประชุมมารวมประชุมดวย และตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒๔  (๒) หรือกรรมการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามขอ ๒๔  (๕) คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ขอ ๒๙ ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการผูหนึ่งผูใดไดหากกรรมการผูนั้นมี
สวนไดเสียในเรื่องที่อุทธรณหรือรองทุกข มีเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ หรือผูรองทุกข หรือเปนคู
สมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือรวมมารดาของบุคคลซึ่งเปน
คูกรณีกับผูอุทธรณหรือผูรองทุกขในเรื่องที่อุทธรณหรือรองทุกขนั้น โดยย่ืนคําคัดคานเปนหนังสือ
แสดงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับเหตุแหงการคัดคานตอนายกสภาสถาบันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่อุทธรณ
หรือรองทุกข
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ใหนายกสภาสถาบันวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคานภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําคัดคาน และให
แจงผูอุทธรณหรือผูรองทุกขทราบคําวินิจฉัยชี้ขาดทันที

ในระหวางการวินิจฉัยชี้ขาดของนายกสภาสถาบัน กรรมการผูถูกคัดคานจะเขารวมพิจารณา
อุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขนั้นมิได

ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดรับอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขไวแลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้

(๑) แจงและสงสําเนาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขใหสถาบันทราบ เพื่อใหสถาบันดําเนินการ
ชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีนั้นตอคณะกรรมการคุมครองพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของภายในสิบวัน
นับจากวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่สถาบันมีความจําเปนที่จะตองใชเวลาในการทําคําชี้แจงมากกวาสิบวัน
คณะกรรมการคุมครองอาจพิจารณาขยายเวลาการชี้แจงออกไปอีกไดไมเกินสิบวัน

(๒) เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดรับคําชี้แจงจากสถาบันแลว ใหสงสําเนาคําชี้แจงของ
สถาบันใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขทราบ เพื่อใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมีโอกาสชี้แจงหรือสง
หลักฐานเพิ่มเติมในสวนที่เห็นวาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขของตนยังไมชัดเจนพอภายในเจ็ดวัน

(๓) เมื่อพนกําหนดเวลาของการดําเนินการตาม  (๑) และ  (๒) แลว คณะกรรมการคุมครอง
จะตองดําเนินการประชุมพิจารณาหาแนวทางเพื่อเปนขอยุติสําหรับกรณีขัดแยงนั้นโดยไมชักชา โดยจะ
ขอใหสถาบัน ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมาแถลงชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมการคุมครองกอนก็ได

(๔) เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดแนวทางสําหรับการแกไขกรณีขัดแยงใหยุติลงไดอยาง
เปนธรรมแกทั้งสองฝายแลว ใหคณะกรรมการคุมครองเชิญผูที่เกี่ยวของทั้งสองฝายมารับทราบแนวทาง
วินิจฉัยและทําการตกลงกันเพื่อยุติขอขัดแยงนั้น โดยทําบันทึกขอตกลงยุติกรณีขัดแยงเปนหนังสือให
ทั้งสองฝายลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

(๕) ในกรณีที่ไมมีการตกลงกันตาม  (๔) ใหคณะกรรมการคุมครองมีคําวินิจฉัยและสงคํา
วินิจฉัยใหผูเกี่ยวของทั้งสองฝายทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกข
หากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการคุมครองที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาจางหรือตามกฎกระทรวง ใหนําคดีข้ึนสูศาลแรงงานไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
วินิจฉัย

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือหรือปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายหรือไดอุทธรณหรือรองทุกขตามกฎกระทรวงนี้ หามมิใหสถาบันนํามาเปนเหตุเลิกสัญญา
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จาง โยกยายหนาที่การงาน หรือกระทําการใดในลักษณะที่จะทําใหผูปฏิบัติงานไมอาจปฏิบัติหนาที่
ตอไปได

ขอ ๓๒ ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขของคณะกรรมการ
คุมครอง หามมิใหผูปฏิบัติงานคนใดกระทําการยั่วยุ ยุยง ชักชวน หรือสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานอื่น
หรือนักศึกษากระทําการใดเพื่อสนับสนุนหรือตอตานอีกฝายหนึ่ง หรือนัดหยุดปฏิบัติหนาที่หรือนัด
หยุดเรียน

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําโดยจงใจใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน
หมวด ๒

ผลประโยชนตอบแทน

ขอ ๓๓ ใหสถาบันกําหนดอัตราคาจางและผลประโยชนตอบแทนไวในขอกําหนดของ
สถาบันตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และแจงใหผูปฏิบัติงานทราบ แตจะกําหนด
คาจางตํ่ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่าหรือกําหนดผลประโยชนตอบแทนนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานไมได

ขอ ๓๔ สถาบันตองจายคาจาง หรือผลประโยชนตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานของสถาบัน
อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังในวันทําการสุดทายของเดือนเปนอยางชา ทั้งนี้ ใหสถาบันประกาศกําหนด
วันเวลาใหผูปฏิบัติงานทราบโดยเปดเผย

ในกรณีที่สถาบันเลิกจางผูปฏิบัติงาน ใหสถาบันจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
และคาลวงเวลาในวันหยุดตามที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับใหแกผูปฏิบัติงานภายในสามวันนับแตวันที่
เลิกสัญญาจาง

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานไดรับอนุญาตใหศึกษาตอและมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นใหสถาบัน
บันทึกขอมูลบุคคลตามคุณวุฒิที่เพิ่มข้ึน และปรับคาจางใหกับผูปฏิบัติงานที่ไดรับคุณวุฒิสูงข้ึน
นับต้ังแตวันที่ผูปฏิบัติงานไดย่ืนคําขอปรับคุณวุฒิ เวนแตกรณีที่คาจางที่ผูปฏิบัติงานไดรับอยูในขณะที่
ขอปรับคุณวุฒินั้นสูงกวาอัตราคาจางตามคุณวุฒิ สถาบันจะไมปรับคาจางก็ได

ขอ ๓๖ ในการจายคาจาง และผลประโยชนตอบแทนที่จายเปนเงินใหแกผูปฏิบัติงาน
สถาบันตองจัดใหมีเอกสารแสดงการจายเงินดังกลาวใหผูปฏิบัติงานลงลายมือชื่อรับเงินในเอกสารไว
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ดวยทุกครั้ง เวนแตกรณีที่สถาบันจายเงินใหผูปฏิบัติงานโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินอื่น ใหใชหลักฐานการโอนเงินดังกลาวเปนเอกสารแสดงการจายเงินแทน

เอกสารแสดงการจายเงินตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหระบุชื่อผูปฏิบัติงาน ประเภทคาจางหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น อัตราและจํานวนเงินที่ผูปฏิบัติงานไดรับ และการหกัเงินประเภทตาง ๆ ตามขอ ๓๗

ใหสถาบันเก็บรักษาเอกสารแสดงการจายเงินไวเปนเวลาสองปนับจากวันที่ไดจายเงินดังกลาว
เวนแตกรณีที่ผูปฏิบัติงานยื่นอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกข ตามสิทธิที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ หรือ
ฟองรองคดีตอศาล ใหสถาบันเก็บรักษาไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด

ขอ ๓๗ คาจาง และผลประโยชนตอบแทนที่จายเปนเงินบรรดาที่ผูปฏิบัติงานไดรับจาก
สถาบันภายใตเง่ือนไขของกฎกระทรวงนี้ ใหถือเปนรายไดเพื่อยังชีพของผูปฏิบัติงาน สถาบันตองจาย
ใหผูปฏิบัติงานเต็มจํานวนจะหักไวเพื่อการใด ๆ มิได เวนแตการหักไวเพื่อการดังตอไปนี้

(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ผูปฏิบัติงานตองจาย หรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติไวหรือตามคําส่ังศาล

(๒) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรพัย
หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานฝายเดียว โดยไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากผูปฏิบัติงาน

(๓) เปนเงินประกันตามขอ ๕ โดยไดรับความยินยอมจากผูปฏิบัติงาน
(๔) ชดใชคาเสียหายใหแกสถาบันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข้ึนจากความจงใจ หรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูปฏิบัติงาน ซึ่งสถาบันไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงจนไดขอยุติโดย
ไดรับความยินยอมจากผูปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ การหักเงินตาม  (๒)  (๓) และ  (๔) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหัก
รวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของคาจางหรือรายไดที่ไดรับในเดือนนั้น เวนแตไดรับความยินยอมจาก
ผูปฏิบัติงาน

ขอ ๓๘ สถาบันอาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่นอกเวลาทําการปกติของสถาบัน
ในวันหยุดทําการของสถาบัน หรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงานไดโดยไดรับความยินยอม
จากผูปฏิบัติงาน โดยสถาบันตองจายคาตอบแทนการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้
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(๑) การทํางานกอนหรือหลังเวลาทําการปกติของวันทําการหรือการทํางานที่ เกินกวา
ส่ีสิบแปดชั่วโมงตามขอ ๗ วรรคสาม จายไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่
ทํางาน

(๒) การทํางานในวันหยุดทําการของสถาบันหรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงาน
ในชวงเวลาทําการปกติในวันทําการ จายไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน
เวนแตผูปฏิบัติงานซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด จายไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํางาน

(๓) การทํางานในวันหยุดทําการของสถาบันหรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงาน
ในชวงกอนหรือหลังเวลาทําการปกติในวันทําการ จายไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตามจํานวน
ชั่วโมงที่ทํางาน

เพื่อประโยชนในการคํานวณอัตราคาจางรายชั่วโมง ใหนําคาจางหารดวยผลคูณของสามสิบ
และจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทําการปกติตอวันโดยเฉลี่ย

ผูปฏิบัติงานในตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี หรือผูปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงไมมีสิทธิไดรับเงินตอบแทนการทํางานตามขอนี้

ขอ ๓๙ ในกรณีที่สถาบันไมคืนเงินประกันตามขอ ๕ วรรคสอง หรือไมจายคาจาง
คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษภายในเวลาที่กําหนดใหสถาบันเสีย
ดอกเบี้ยใหแกผูปฏิบัติงานในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป

ในกรณีที่สถาบันจงใจไมคืนหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
เมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจาย ใหสถาบันเสียเงินเพิ่มใหแกผูปฏิบัติงาน
รอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน

ในกรณีที่สถาบันพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แตผูปฏิบัติงานไม
ยอมรับเงินนั้น หากสถาบันไดนําเงินไปมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อจายใหแกผูปฏิบัติงาน
สถาบันไมตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มต้ังแตวันที่สถาบันนําเงินนั้นไปมอบไว

ขอ ๔๐ สถาบันอาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่นอกทองที่ปฏิบัติงานปกติ
ของผูนั้นเปนคร้ังคราวได
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การปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งใหสถาบันจายคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกทองที่ใหแก
ผูปฏิบัติงานเปนคาพาหนะเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร และคาใชจายอื่นตามหลักเกณฑที่สภาสถาบัน
กําหนด

ขอ ๔๑ สถาบันตองสนับสนุนและใหโอกาสผูปฏิบัติงานเขารับการฝกอบรมหรือเขารวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของและเปนประโยชนโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความรูและเพิ่มพูนประสบการณตามที่สถาบันเห็นสมควร โดยถือเปนการปฏิบัติหนาที่ตามปกติและไม
นับเปนวันลา

ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานประสงคจะเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุมสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง สถาบันอาจอนุญาตหรืออนุญาตโดยมีเง่ือนไขใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานทดแทน
ระยะเวลาที่ไปรับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนาได

ขอ ๔๒ สถาบันตองจัดใหมีระเบียบหรือขอบังคับวาดวยทุนการศึกษาและการฝกอบรม
การลาศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศ ตลอดจนทุนการวิจัยและการลาเพื่อการวิจัย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด

ขอ ๔๓ ผลประโยชนตอบแทนใดที่มิไดกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน

ขอ ๔๔ การไดรับสิทธิหรือประโยชนตามกฎกระทรวงนี้ ไมตัดสิทธิหรือประโยชนที่
ผูปฏิบัติงานพึงไดรับตามกฎหมายอื่น

ขอ ๔๕ บรรดาสัญญาจางที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ ใหสถาบันตกลงกับผูปฏิบัติงาน
แกไขเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้

ขอ ๔๖ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วิจิตร ศรีสอาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๓ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ . ๒๕๔๖ บัญญัติใหการคุมครองการทํางาน
และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
วาดวยการขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดจะเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ไดรับใบอนุญาตแลว

ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นย่ืนคําขอใหรับรองวิทยฐานะตอคณะกรรมการตามแบบ รกอ. ๐๕
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

ขอ ๓ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนใดแลว ใหเสนอตอรัฐมนตรีโดยเร็ว

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการออกใบรับรองวิทยฐานะใหแกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามแบบ รกอ. ๐๖ ทายกฎกระทรวงนี้

ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเวลา
ที่จะเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ไดรับใบอนุญาต
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หนา ๕๓
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑

ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมมีศักยภาพ
และความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด ใหคณะกรรมการแจงเปนหนังสือใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๕ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีระยะเวลาคราวละหาปการศึกษา
ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการยื่นคําขอใหรับรองวิทยฐานะใหมภายในเกาสิบวัน

กอนครบกําหนดเวลาตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะกอนวันที่กฎกระทรวงนี้

ใชบังคับ ใหถือวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไดรับการรับรองวิทยฐานะตอเนื่องไปอีกสามป
การศึกษา

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิจิตร ศรีสอาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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รกอ. ๐๕

คําขอใหรับรองวิทยฐานะสถาบันอดุมศึกษาเอกชน

เขียนท่ี.................................................
วันท่ี .............. เดือน ....................... พ.ศ. ..........

๑. ขาพเจา...............................................ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย/
สถาบัน/วิทยาลัย.................................................ตั้งอยูเลขท่ี..................หมูท่ี..................
ตรอก/ซอย............................ถนน............................... ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................................
โทรศัพท.............................................

๒. มีความประสงคจะขอใหรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย
.....................................................................ซ่ึงเคยไดรับการรับรองวิทยฐานะมาแลวตั้งแต
ปการศึกษา..................วันท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... 

๓. โดยมีศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการ
รับรองวิทยฐานะในดานตางๆ ดังตอไปนี้
 (๑) ดานกายภาพ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 (๒) ดานวิชาการ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 (๓) ดานการเงิน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

เลขรับท่ี.............................
วันท่ี..................................

(สําหรับเจาหนาท่ี)
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๒

 (๔) ดานบริหารจัดการ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

๔. ท้ังนี้ ไดดําเนนิการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงัตอไปนี้
 (๑) การผลิตบัณฑิต
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 (๒) การวิจยั
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
      (๓) การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 (๔) การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

๕. ขาพเจาขอรับรองวา การดําเนินการขอรับรองวิทยฐานะดังกลาวขางตน
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว ตามมติของสภาสถาบันในการประชุมคร้ังท่ี...................... 
เม่ือวันท่ี.......... เดือน..................... พ.ศ. ........

๖. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงขอมูลดัชนี
ตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานการรับรองวิทยฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาดวยแลว

(ลายมือช่ือ)........................................ผูยื่นคําขอ
                 (        )

                               อธิการบดี.......................................... 
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รกอ. ๐๖

(ตราครุฑ)

ใบรับรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

ท่ี .../ ....

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดรับรองวิทยฐานะของ................................................................................ 

(ช่ือมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)

ท้ังนี้ ตั้งแตปการศึกษา......................... ถึงปการศึกษา...............................

ใหไว ณ วนัท่ี......... เดือน.................... พ.ศ. ......... 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๕๔
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ .ศ . ๒๕๔๖ บัญญัติ ให การขอให รับรองและการรับรองวิทยฐานะ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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หนา ๑๑
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑการใหอนุปริญญา

สําหรับผูที่สอบไลไดครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๗   (๒ ) แหงพระราชบัญญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ผูที่สอบไลไดครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และไดแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากวาเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แตไมตํ่ากวาหนึ่งจุดเจ็ดหา
จากระบบสี่แตมระดับคะแนนใหไดรับอนุปริญญา

ระบบสี่แตมระดับคะแนน หมายถึง ระบบการใหคะแนนตามระบบหนวยกิต โดยใหการประเมินผล
การสอบของผูสอบไลในแตละลักษณะวิชากําหนดเปนตัวอักษรระดับคะแนน และใหตัวอักษรระดับคะแนน
แตละตัวในแตละลักษณะวิชามีแตมระดับคะแนนประจํากํากับไวตามลําดับ โดยตํ่าสุดคือศูนย สูงสุดคือส่ี

ขอ ๒ การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ใหคํานวณโดยการนําแตม
ประจําตัวอักษรระดับคะแนนที่สอบผานครั้งสุดทายของแตละรายวิชาจากการประเมินผลการสอบของ
ผูสอบไลคูณกับจํานวนหนวยกิตของลักษณะวิชาที่ทําแตมระดับคะแนนนั้นได แลวนําผลคูณของ
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หนา ๑๒
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ทุกลักษณะวิชามารวมกันและนําไปหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตของทุกลักษณะวิชาตลอดหลักสูตร
ผลลัพธที่ไดคือ แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของผูที่สอบไลนั้น

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๑๓
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๗  (๒) แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหอนุปริญญาแกผูท่ีสอบไลได
ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี ท่ีไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แตไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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หนา ๑๔
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันอุดมศกึษาเอกชนแตละแหง
“สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๒ ปริญญากิตติมศักด์ิ มีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิตกิตติมศักด์ิ
ขอ ๓ สถาบันจะใหปริญญากิตติมศักด์ิไดเฉพาะในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันนั้น

และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้นแลว
การกําหนดชื่อปริญญากิตติมศักด์ิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หนา ๑๕
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๔ บุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ มีดังตอไปนี้
(๑) ปริญญากิตติมศักด์ิประเภททั่วไป สําหรับผูทรงคุณวุฒิซ่ึงใชความรู ความสามารถในสาขาวิชา

ที่จะใหปริญญากิตติมศักด์ินั้นจนเปนที่ประจักษวาไดทําชื่อเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพรอมสมบูรณ
และเปนประโยชนย่ิงแกประเทศชาติ และใหมอบไดสําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาศิลปศาสตร
เทานั้น

(๒) ปริญญากิตติมศักด์ิประเภทวิชาการ สําหรับผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนนักวิชาการมีผลงานดีเดน
เปนที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น และมีผลงานซึ่งประเมินคุณคาไดเทาเทียมกับผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

กรณีผูทรงคุณวุฒิตาม  (๑) หรือ  (๒) เคยเปนกรรมการสภาสถาบันนั้นมากอนจะตองลาออก
หรือพนจากการเปนกรรมการสภาสถาบันนั้นมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป

ขอ ๕ ใหสภาสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนเจ็ดคน
ประกอบดวย

(๑) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จํานวนสามคน
(๓) กรรมการจากคณาจารยของสถาบัน จํานวนสองคน
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิของสถาบันจากสาขาวิชาที่จะใหปริญญากิตติมศักด์ิ

จํานวนหนึ่งคน
ใหสถาบันมอบหมายใหคณาจารยของสถาบันคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองตามขอ ๕ ทําหนาที่กลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคล

ที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักด์ิ
ขอ ๗ ใหสถาบันจัดเก็บเอกสาร ประวัติ และผลงานของบุคคลที่สภาสถาบันไดอนุมัติ

ปริญญากิตติมศักด์ิไวเปนหลักฐาน และรายงานชื่อผูที่ได รับปริญญากิตติมศักด์ิพรอมประวัติ
ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สภาสถาบันอนุมัติ

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๑๖
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัิ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหการกําหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
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หนา ๑๗
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ

และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ครุยวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามชั้น และมีสามแบบ ดังตอไปนี้
(๑) แบบที่หนึ่ง

(ก) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมทําดวยผาโปรงสีขาว ยาวเหนือขอเทา ประมาณ
๑๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อผาอกตลอด มีสํารดรอบขอบที่ตนแขนกับปลายแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาด
สีแดงขนาดกวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง ขนาดกวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมสํารดทั้งสองขาง
เวนระยะ ๗.๕ มิลลิเมตร มีแถบสักหลาดตามสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขนาดกวาง
๕ มิลลิเมตร ทั้งสองขาง และเวนระยะอีก ๗.๕ มิลลิเมตร มีแถบทอง ขนาดกวาง ๑ เซนติเมตร
อีกทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีแถบสักหลาดตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กําหนด ขนาดกวาง ๑ เซนติเมตร

(ข) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตพื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา
 (ค) ครุยบณัฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตพื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีขาว
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หนา ๑๘
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) แบบที่สอง
(ก) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมทําดวยผาหรือแพรสีดํา ยาวเหนือขอเทาประมาณ

๑๕ เซนติเมตร หลังจีบ และมีจีบที่หัวไหลดวย ตัวเส้ือผาอกตลอด มีแถบกํามะหยี่ตามสีประจํา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ถัดแถบกํามะหยี่ดังกลาวออกไปมีแถบกํามะหยี่
ตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ถัดสีดังกลาว
ออกไปมีแถบกํามะหยี่ตามสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร เย็บติดเปน
สาบตลอดดานหนาทั้งสองขางไมโอบรอบคอเสื้อ แขนเสื้อยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย ตอนกลาง
แขนเสื้อทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีดํา ขนาดกวาง ๕ เซนติเมตร จํานวนสามแถบติดเรียงกัน
ระยะหาง ๕ เซนติเมตร มีผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีดําเชนเดียวกับเสื้อ ดานนอกมีแถบกํามะหยี่
ตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดขลิบริมขอบลาง และแถบกํามะหย่ีตามสี
ประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขลิบริมขอบบน ประกอบดวยหมวกแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ
๒๔ เซนติเมตร ทําดวยผาหรือแพรสีดํา มีพูหอยตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กําหนด

(ข) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตแถบกํามะหยี่ตอนกลางแขนเสื้อ
ทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ

 (ค) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตแถบกํามะหยี่ตอนกลางแขนเสื้อ
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ

(๓) แบบที่สาม
 (ก) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมทําดวยผาหรือแพรสีดําหรือสีอื่น ยาวเหนือขอเทา

ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อผาอกตลอด แขนเสื้อยาวตกขอมือ ที่แขนเสื้อทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่
สีดําหรือสีอื่นจํานวนสามแถบเรียงกัน มีผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีดําหรือสีอื่น ประกอบดวย
หมวกทําดวยผาหรือสักหลาดสีดําหรือสีอื่น

ใหกําหนดสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คณะ และสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนกําหนดที่เสื้อคลุม ผาคลองคอ หรือหมวกไดตามความเหมาะสม

 (ข) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตแถบกํามะหย่ีที่แขนเสื้อทั้งสองขาง
มีจํานวนสองแถบ

 (ค) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตแถบกํามะหยี่ที่แขนเสื้อทั้งสองขาง
มีจํานวนหนึ่งแถบหรือไมมีก็ได
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หนา ๑๙
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๒ เข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีลักษณะเปนรูปตราสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทําดวยโลหะ

ขอ ๓ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเลือกใชครุยวิทยฐานะแบบใดแบบหนึ่ง และใหแจงเปน
หนังสือพรอมทั้งสงตัวอยางหรือรูปครุยวิทยฐานะดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ไดรับอนุญาตใหใชครุยวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
หรือทบวงมหาวิทยาลัยอยูแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากประสงคจะใชครุยวิทยฐานะ
ดังกลาวตอไป ใหขออนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา ๒๐
เลม ๑๒๓ ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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หนา ๓
เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๘๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แหงพระราช
บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบและมีรายละเอียด
ตามที่กําหนดในทายประกาศนี้

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ขอ ๓ รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหเปนรูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก
ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน ถาเปนขาราชการใหแตงเครื่องแบบขาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๗
อดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๕.๕ ซ.ม.

เลขประจําตัว ......
สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
บัตรนี้เปนหลักฐานแสดงวา

ยศ/ชื่อ ..................................................................

ตําแหนง ...............................................................
สังกัด ...................................................................

เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

วันออกบัตร .................. 
วันบัตรหมดอายุ............

   ........................

...........................              (                   ) 
ลายมือช่ือผูถือบัตร           เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รักษาราชการแทน
                                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ตราสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดุน

๘.๕ ซ.ม.
ตราครุฑดุน

(ดานหนา)

อํานาจพนักงานเจาหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ีใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนหรือสถานที่ใดซึ่งมีหลักฐานวาไดมีการจัด
การศึกษาระดับปริญญาโดยไมไดรับอนุญาตในระหวาง
เวลาทํางาน เพื่อตรวจสอบการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรค
หน่ึงใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก หรือใหคํา
ชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร

มาตรา ๗๒ ในการปฏบัิติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ีใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

มาตรา ๑๑๔ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควร
แกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท

(ดานหลัง)
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยการประชุมของคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
   

เพ่ือใหการประชุมของคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมติทีป่ระชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๔๗ ออกระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการประชมุของ
คณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗"

ขอ ๒ ในระเบียบนี้
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาต”ิ

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการของคณะกรรมการอื่น หรือ
คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการของคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอ ๓ ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การเรียกประชุม ตองกําหนดลวงหนาอยางนอย ๓ วัน เวนแตกรณีมีความจําเปน
เรงดวน ประธานกรรมการอาจเรียกประชมุเร็วกวานี้ก็ไดและไมตองทําหนังสือแจงประชุมก็ได

ขอ ๔ การนัดประชมุ ใหเลขานุการคณะกรรมการทําเปนหนังสือแจงการประชุมพรอมดวย
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการทราบ เวนแตไดมีการนัดการประชุมครั้งตอไป
ในที่ประชุมแลว อาจไมทําหนังสือแจงก็ได

ขอ ๕ ในการประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม

ขอ ๖ ใหประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ระชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม

ขอ ๗ การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหจัดลําดับดังนี้
  (๑) เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
  (๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  (๓) เรื่องสืบเนื่อง
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๒

  (๔) เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  (๕) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  (๖) เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)

การประชุมใหดําเนินการตามวาระเวนแตในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ
เห็นวา เรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนเรื่องเรงดวน จะนํามาพิจารณากอนก็ได

ขอ ๘ เรื่องที่จะนําเสนอเขาสูระเบียบวาระการประชุม ใหเลขานุการโดยความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการพิจารณาเรื่องที่นําเสนอมาเปนลายลักษณอักษร ผูเสนอเรื่องเขาประชุมตองเสนอเปน
การลวงหนากอนกําหนดการประชุมอยางนอย ๗ วัน

ในกรณีเรงดวน ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการอาจนําเรื่องที่เสนอ
ที่ประชมุในวนัประชุมก็ได

ขอ ๙ การลงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตกรรมการคนใดคนหนึง่รองขอใหลงมติโดยลับ
หรือโดยวิธีการอื่นใด โดยมีกรรมการที่มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งเห็นชอบดวย
          วิธีการลงมติโดยเปดเผยหรือโดยลับ ใหประธานในที่ประชุมเปนผูกําหนดตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ

ขอ ๑๐ การการลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตจะมีขอบงัคับบัญญัติไวเปนอยาง
อ่ืน

การลงมติถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึ้นไดอีกหนึ่ง
เสียง เปนเสียงชี้ขาด

ขอ ๑๑ กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหผูนั้นรวมประชุมและลงมติใน
เรื่องนั้น แตหากผูนั้นไดเขาประชุมอยูกอนแลว หามมิใหผูนั้นชี้แจง หรือใหขอมูลประกอบการพิจารณา
ในเรื่องน้ัน เวนแตที่ประชุมจะมีมติอนุญาต

ขอ ๑๒ เม่ือนับคะแนนเสียงการลงมติเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอทีป่ระชุมทันที
ถาเรื่องใดมีกฎหมายหรือขอบังคับเฉพาะเรื่องนั้น กําหนดเกณฑวาจะตองมีมติดวยคะแนนเสียงจํานวน
เทาใด ก็ใหบอกวามตินั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนดหรือไม

ขอ ๑๓ เรื่องที่คณะกรรมการมีมติในการประชุมแลวใหเลขานุการคณะกรรมการแจงให
ผูเกี่ยวของทราบ โดยมิตองรอการรับรองรายงานการประชุม ยกเวนเรื่องที่มีมติโดยมีเง่ือนไขของเวลา
สําหรับถือปฏบิัติ

ขอ ๑๔ การเชิญบุคคลอื่นเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงหรือใหขอมูลประกอบการพิจารณาใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึง ใหเลขานกุารเปนผูเชิญโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ และใหเขาประชุม
เฉพาะเรื่องที่เชิญมาชี้แจงเทานั้น

ขอ ๑๕ คณะกรรมการอาจมีมติใหจดรายงานการประชุมลับครัง้ใดทั้งหมด หรือบางสวนก็ได
การเปดเผยรายงานการประชุมลับ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

ขอ ๑๖ บุคคลภายนอกที่ประสงคจะเขาฟงการประชุมตองไดรับอนุญาตจากประธาน
กรรมการกอน จึงจะเขาฟงการประชุมได
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ขอ ๑๗ ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาจะตองตีความ
ตามระเบียบนี้ หรือขอบังคับนี้ไมอาจใชบังคับได ใหเปนอํานาจของประธานกรรมการที่จะวินจิฉัย และ
ใหถือคําวินิจฉัยนั้นเปนเดด็ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ภาวิช ทองโรจน
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา

182



ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง คูมือและแนวปฏิบตัใินการพิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศกึษาเอกชน

พ.ศ. 2551 

-------------------------------

เพ่ือใหการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
เปนไปตามกรอบที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบบัแกไข
เพ่ิมเติม กฎหมายที่เกี่ยวของ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ 3/2551 เม่ือวนัที่ 6 มีนาคม
2551 ไดประมวลรายละเอยีดเกี่ยวกับขัน้ตอนการดําเนินการขออนุญาต เกณฑมาตรฐานเชิงคณุภาพ
ดานอาคารสถานที่ แผนการจัดการดานการเงิน บุคลากรและวชิาการ หลักสูตรและการวัดผล รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กระบวนการในการพิจารณาศักยภาพและความพรอมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศกึษา
เอกชน เพื่ออํานวยความสะดวกใหเอกชนที่ประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใชเปน
แนวทางในการจัดทําคําขอรับใบอนุญาต และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใชเปนกรอบในการ
พิจารณาเพื่อความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได โดยจําแนกเปนขั้นตอน ตามหมวดตาง ๆ
ดังตอไปน้ี

หมวดที่ 1 
การเตรียมเอกสารและความพรอม

ในการเสนอขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูเสนอขอรับใบอนุญาตจะตอง
ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อแสดงความพรอมในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2546 และฉบบัแกไขเพ่ิมเตมิ และเพื่อใหกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศกึษาเอกชนดาํเนินการไดอยางมีประสิทธภิาพ จึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไว
4 ขั้นตอน ดังนี้

1 การจัดทําคําขออนุญาตจัดตั้ง
  2 การจัดทําแผนงานและโครงการ
  3 การรายงานความกาวหนาเพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาต
  4 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

1. การจัดทําคําขออนุญาตจัดตัง้
ในการเสนอขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูขอรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอ

ตามแบบ รกอ.01 ซึ่งกําหนดรายละเอียดของขอมูลและเอกสารที่ตองนําเสนอในเบื้องตนดังตอไปน้ี
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- 2 -

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล/นิติบุคคลทีข่ออนุญาต
1.2 ประเภทของสถาบันอุดมศกึษาทีข่อจัดตัง้ และสถานทีต่ั้งทีค่รบถวนสมบูรณ
1.3 หลักฐาน/เอกสารประกอบคําขอมีดังนี้
      1.3.1 เอกสารหลักฐานแสดงการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้ง

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน
      1.3.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกสถาบนัอุดม

ศึกษาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง หรือ
      1.3.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาเมือ่ไดรับอนุญาตแลวจะโอนสิทธิตามสัญญาเชา

ใหแกสถาบันอุดมศึกษาไดภายใน 60 วนั สําหรับกรณีเชาที่ดินของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
      1.3.4 รายงานผลการศกึษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่จัดทําโดยคณะบุคคลหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดในประเด็นตางๆ ดังนี้
   (1) วัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา วธิีการศึกษาและกลุม

เปาหมาย
   (2) การวิเคราะหความเปนไปได ดานการดําเนินการ ดานการเงิน และ

ดานการตลาด รวมทั้งแสดงภาพอนาคต (scenario) การดําเนินงานใน 3 สถานการณ คือ สถานการณ
ที่ดีที่สุด สถานการณปานกลาง และสถานการณแยสุด

   (3) สรุปผลการศึกษา
      1.3.5 เอกสารแสดงฐานะทางการเงินโดยสังเขป

อน่ึง ในการเสนอขอจัดตั้งครั้งแรกเห็นควรใหจัดตั้งเปน “วิทยาลัย หรือสถาบัน” กอน
เพ่ือใหมีการเตรียมความพรอม ศักยภาพในการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพกอนทีจ่ะพัฒนาเปนมหาวทิยาลัย
ตอไป นอกจากนี้ “สถาบัน” ควรเนนการจดัการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษากับงานวิจัยเปนหลกั

2. การจัดทําแผนงานและโครงการ

เม่ือคําขอจัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดรับการพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวาเปน
ไปตามหลักเกณฑในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย มีความเปนไปไดสูง มีประโยชน
ตอการพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและตอบสนองตอความตองการของประเทศ ผูขอรับใบอนุญาต
จะตองดําเนินการจัดทําเอกสารแสดงแผนงานและโครงการดําเนินงานโดยละเอียด เพื่อแสดงศักยภาพ
ความพรอม ความเปนไปไดในการดําเนินงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธภิาพ และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบบัแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี

2.1 ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 11 ซึ่งประกอบดวย
รายละเอียด ดังตอไปนี้

     2.1.1 ขอกําหนดทั่วไป
   - ชื่อ และประเภท
   - วัตถปุระสงค
   - สถานที่ตัง้พรอมแผนผังแสดงบริเวณและทีต่ั้งอาคาร
   - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน
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  - ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
  - เครื่องแบบนักศึกษา / เครือ่งแตงกายนักศึกษา
  - ครุยวิทยฐานะ / เข็มวทิยฐานะ
  - วิธีการรับนักศึกษา และการใหนักศึกษาพนสภาพ
  - อัตราคาเลาเรียน คาบาํรุง และคาธรรมเนียมตางๆ

     2.1.2 ทุนดําเนินการและการใชจาย
   - ทุนจากผูขอรับใบอนุญาต
  - โครงการใชจาย

     2.1.3 การบริหารวิชาการและการรักษาคุณภาพ
   - หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน
   - การสอนและการวัดผลการศึกษา
   - โครงการจัดการศกึษาและอปุกรณการศึกษา

     2.1.4 การบริหารและพฒันาบุคลากร
  - โครงการจัดหาบคุลากร คณาจารย และเจาหนาที่
  - การจัดทําเอกสารยืนยันการเปนอาจารยประจํา / พิเศษ
  - การกําหนดตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
  - อัตราเงินเดือนคาตอบแทน และสวัสดกิาร
  - หลักเกณฑการจางงาน และเงื่อนไขการจาง

2.2 โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงถึงความเปนไปได ความพรอม
ศักยภาพ ทั้งดานกายภาพ ดานการเงิน และดานวิชาการ (รวมบุคลากรและนักศึกษา) ดังตอไปน้ี

     2.2.1 รายละเอียดเกีย่วกับที่ดินทีใ่ชจัดตัง้
     2.2.2 ผังแมบท ที่แสดงแผนที่ตั้งและบริเวณติดตอใกลเคียง การกําหนดแผนผัง

อาคารเรยีน อาคารประกอบ และบริเวณพืน้ที่กิจกรรมอยางอื่น
     2.2.3 แผนดําเนินงาน แสดงรายละเอียดการบริหารจัดการในดานกายภาพ

ดานการเงิน และดานวิชาการ ตามรายการตอไปน้ี
  (1) แผนการเงิน ที่กําหนดรายละเอียดสําหรับระยะเวลา 5 ป นับจากปการ

ศึกษาแรก ที่คาดวาจะจัดตั้งจนกระทั่งเปดดําเนินการไปแลว 5 ปการศึกษาโดยแผนการเงินจะตองสะทอน
แผนการดําเนินงานดานตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหงบการเงิน

  (2) แผนการกอสรางอาคาร / การจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา
และสาธารณูปโภค

  (3) แผนการรับนักศึกษา และแผนการจัดการเรียนการสอน
  (4) แผนการจัดหาและพฒันาผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
  (5) หลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร
  (6) แผนการดําเนินงานตามภารกิจอ่ืนของสถาบันอุดมศึกษาไดแกการวิจัย

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมโดยจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเหมาะสม
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3. การรายงานความกาวหนาเพื่อการพิจารณาออกใบอนญุาต

  3.1 เม่ือการพิจารณารายละเอียดของโครงการตามขอ 2 ไดรับความเห็นชอบแลว
ผูขอรับใบอนญุาตสามารถดําเนินการพัฒนาที่ดิน และสิ่งกอสรางตามแผนเพื่อใหสามารถรับนักศึกษา
และจัดการเรยีนการสอนในระยะที่ 1 ทีก่ําหนดไวในแผนได
  3.2 ในกรณีที่ผูขอรับใบอนญุาตรายงานความกาวหนาของการดําเนินการกอสราง
การพัฒนาที่ดินสิ่งกอสราง และสาธารณปูโภคตามแผนเปนระยะๆ และเมื่อมีการดําเนินการไปแลว
อยางนอยรอยละ 75 ของแผนดําเนินงานในระยะแรก ผูขอรับใบอนญุาตอาจจะขอใหพิจารณาออกใบ
อนุญาตโดยไมตองรอใหดําเนินการเสร็จสมบูรณก็ได โดยยื่นแสดงหลักฐานประกอบการขอ ดังนี้

     3.2.1 แบบและใบอนุญาตกอสรางที่ออกใหจากสวนราชการทองถิ่น
     3.2.2 รายชื่อสถาปนกิ และวศิวกรผูควบคุมการกอสรางที่ไดยื่นตอสวนราชการทองถิ่น
     3.2.3 รายชื่อผูบริหาร อาจารย รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ และบริหาร

ทั่วไปที่จะเขารวมงาน พรอมสัญญาการจางภายใน 30 วันหลังจากทีไ่ดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
     3.2.4 รายการครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน

รายชื่อหนังสือและวารสารประจําหองสมุด รวมทั้งอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศทีใชในการเรียนการสอน
และการสนับสนุนการดําเนินการดานวิชาการ จะตองจัดหาใหแลวเสร็จโดยมีหนังสือสัญญาจัดซื้อจัดจาง
เสนอทันทีที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง

4. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

เม่ือไดรับใบอนุญาตใหจัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาตจะตองเรงดาํเนิน
การในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี

  4.1 การโอนที่ดิน เงินและทรัพยสินอ่ืนๆ ใหกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 16 

  4.2 การแตงตัง้สภาสถาบัน ตามมาตรา 28

  4.3 การใหสัตยาบันขอกําหนดและการออกระเบียบขอบังคับตาง ๆ ตามขอกําหนด
  4.4 การแตงตัง้อธิการบดีและคณะกรรมการวิชาการหรอืสภาวิชาการ
  4.5 การเปดดําเนินการหลักสูตรตาง ๆ ตามขอกําหนด

ทั้งน้ี ใหเรงดําเนินการตามกฎหมาย และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 120 วันหลังจากไดรับใบอนุญาต และหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใดไมดําเนินการในสิ่งที่จําเปนตอการจัดการศึกษาตามโครงการที่ไดรับอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับ
แตวันที่ไดรับใบอนุญาต รฐัมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเพกิถอนใบอนุญาต
นั้น ตามมาตรา 80
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หมวดที่ 2 
เกณฑมาตรฐานเพื่อคุณภาพการศึกษาและความชัดเจนของขอกําหนด

    หลักเกณฑการพิจารณารายละเอียดของโครงการเพื่อใหการออกใบอนุญาตเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสถาบันที่ไดรับใบอนุญาตมีคุณภาพมาตรฐาน
ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี้

1. ชื่อและประเภท
1.1 ชื่อ

1.1.1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองใชอักษรไทยและตองใชคําวา “มหาวิทยาลัย”

“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นําหนาชื่อ
    1.1.2 การใชชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศดวยตองไดรับอนุญาต

จากรฐัมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.1.3 ชื่อเฉพาะ ถาจะใชชื่อภาษาตางประเทศใหทบัศัพทแตถาการทับศัพทแลว

ไมเหมาะสมก็ใหแปลได โดยอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    1.1.4 การใชพระนามของพระมหากษัตริยไทย หรือราชวงศ เปนชื่อสถาบันอุดม

ศึกษาเอกชนจะกระทํามิได
     1.1.5 ไมใชชื่อซ้ําหรือเลียนชื่อของสถาบันอ่ืนและ/หรือหนวยงานอื่น และไมใช

อักษรยอซํ้ากับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเวนแตไดรับอนุญาตจากสถาบนั หรือหนวยงานนั้น

1.2 ประเภท
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

สถาบันอุดมศกึษาเอกชนมี 3 ประเภท ไดแก มหาวิทยาลัย สถาบัน และวทิยาลัย มีลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวทิยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 และเพือ่ใหมีความชดัเจนในทางปฏิบตัิ จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา
และกลุมสาขาวิชาเพิ่มเติมในแตละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้

     1.2.1 มหาวิทยาลยั : ใหการศึกษาและสงเสริมวชิาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยตอง
เปดสอนทั้งกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
โดยแตละกลุมสาขาวิชาหลักตองประกอบดวยระดับปริญญาตรีอยางนอย  3 สาขาวิชายอย และระดับ
ปริญญาโทอยางนอย 1 สาขาวิชายอย ซึง่รวม 2 กลุมสาขาวิชาหลกัแลวมีระดับปริญญาตรีไมนอยกวา
6 สาขาวิชายอย และระดับปริญญาโทไมนอยกวา 2 สาขาวิชายอย และตองปฏิบตัิภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษาอยางครบถวน มีประสิทธิภาพและประสทิธผิล

     1.2.2 สถาบัน : ใหการศึกษาดานวชิาการและวิชาชีพชั้นสงูอยางนอย 1 กลุมสาขา
วิชาหลัก ไดแก กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร หรอื
มนุษยศาสตร โดยเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย

     1.2.3 วิทยาลัย : ใหการศึกษาดานวชิาการและวิชาชีพชั้นสูงในบางสาขาวชิาอยาง
นอย 3 สาขาวิชายอย ในระยะเริ่มดําเนนิการใหจัดการศึกษาในระดบัปริญญาตรกีอนจนกวาจะมีความ
เขมแข็งดานวชิาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป
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ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกประเภทจะตองสอนวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันดวย
เพ่ือใหมาตรฐานการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

2. ปรัชญาและวัตถุประสงค

ตองมีปรัชญาและวตัถุประสงคอยางชัดเจนวามีกุศลเจตนาในการจัดการอุดมศึกษาเพื่อ
มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยการดําเนิน
กิจการสามารถสรางรายไดเหนือรายจาย แตไมมุงเนนการแสวงหาผลกําไรในเชิงธรุกิจ และจะตองมี
แผนงาน/โครงการที่สอดคลองและตอบสนองตอวัตถปุระสงคที่กําหนดอยางชัดเจน

3. ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณอาคาร

เพ่ือใหสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเหมาะสมและมีบรรยากาศของการ
เปนสถาบันการศึกษา จึงกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ทําเลที่ตั้งและบริเวณใกลเคียง
       3.1.1  ตองตั้งในแหลงทีมี่ความสะดวกดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
       3.1.2  ตองอยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมสอดคลองกับกฎหมายผังเมืองหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
        3.1.3  ตองแสดงแผนที่บริเวณที่จัดตั้งและบริเวณใกลเคยีง มาตราสวน 1:2,000 

3.2 การวางแผนและบรเิวณพื้นที่
3.2.1 สิทธิและกรรมสทิธิ์ในที่ดินตองเปนไปตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีลักษณะและเนื้อที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
และเนื้อที่ที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ อาคาร
สถานที่ ดังนี้

  (1) บริเวณและอาคารของสถาบันตองเปนเอกเทศ ไมปะปนกับสถานศึกษาอื่น
และ/หรือ หนวยงานอื่น
     (2)  ตองมีหองบรรยาย หองสมุด โรงฝกงาน และหองปฏิบัติการตาง ๆ ที่
เพียงพอตอการเรียนการสอนตามจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และหองพักอาจารยตามจํานวน
อาจารยประจําที่เสนอ โดยแสดงจํานวนหอง พ้ืนที่แตละหอง จํานวนผูใชแตละหอง ชวงเวลาการกอสราง
และงบประมาณคากอสราง

  (3) ตองมีอาคารอื่นที่จําเปนตอการเสริมสรางชีวิตภายในสถาบันอุดมศึกษา
เชน โรงฝกกฬีา โรงอาหาร ฯลฯ แสดงจํานวนหอง พ้ืนที่ ชวงเวลาการกอสราง และงบประมาณคากอสราง

     3.2.2 พ้ืนที่ทั้งหมดตองมีเพียงพอสําหรับกิจกรรมทุกประเภทของสถาบัน คือ ตอง
มีพ้ืนที่สวนหนึ่งเปนที่เรียน และอีกสวนหนึ่งสําหรับเปนพ้ืนที่สําหรับกิจกรรมอื่น ๆ เชน สนามกีฬา
สถานที่พักผอน กิจกรรมนักศึกษาซึ่งตองมีพ้ืนที่สอดคลองกับจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
        3.2.3 ตองมีครุภัณฑประจําอาคาร ครภัุณฑการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จําเปน
แสดงจํานวนงบประมาณและชวงเวลาการจัดซื้อ
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3.3 การออกแบบผังแมบท
3.3.1 ตองมีผังแมบทการกอสรางและการพัฒนาพื้นที่ที่แนนอนตามโครงการที่เสนอ

ซึ่งจัดทําโดยผูประกอบวชิาชีพไมต่ํากวาสามัญสถาปนิกและสามัญวิศวกร โดยแสดงที่ตั้งของอาคารและ
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ระบบการจราจร ระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟา ระบายน้ํา บําบัดน้ําเสีย และ
ภูมิสถาปตยกรรมในสถาบนั พรอมกําหนดเวลาดําเนนิการใหแลวเสร็จตามแผนการรับนักศึกษาแตละ
ระยะนับแตวนัไดรับอนุญาตจดัตั้งสถาบนั ทั้งน้ี จะตองสอดคลองสัมพันธกับแผนการกอสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสราง จํานวนเงินทนุประเดิม และทรัพยสินที่จะใชในการจัดตั้ง
       3.3.2 การออกแบบผังแมบทจะตองเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของบังคับใช เชน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พระราชบัญญัติสงเสริมและขอบังคับของแตละทองถิ่น เปนตน
       3.3.3 สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบผังแมบทจะตองมีใบประกอบวิชาชีพไมต่าํกวา
สามัญสถาปนกิหรือเปนสามัญวิศวกร ตามพระราชบญัญัติสถาปนกิหรือพระราชบัญญัตวิิศวกร พรอม
แสดงหลักฐานประกอบ

3.4 อาคาร
     3.4.1 ตองมีแผนการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ ตามผังแมบท โดยมี

แบบรูปทีส่ามารถตรวจสอบและเขาใจไดอยางชัดเจน และอยางนอยในระยะแรกของการเปดดําเนินการ
จะ ตองมีอาคารเพื่อใชเปนหองเรียนและหองปฏิบัติการ สํานักงานบริหาร หอสมุดและโรงอาหาร โดย
มีสถาปนิกและวศิวกรลงนามรับรองในแบบ

     3.4.2 การออกแบบกอสรางอาคาร จะตองระบุชื่อสถาปนิกและวศิวกร พรอมทั้ง
หมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก และสภาวศิวกร พรอมประวตัิและผลงาน
โดยสังเขปของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ

     3.4.3 อาคารตองเปนอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดีและ
มีสวนประกอบตางๆ เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาตามสาขาที่เปดสอน เชน มีหองบรรยาย
หองสัมมนา หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพวิเตอร ฯลฯ

     3.4.4 อาคารของสถาบนัตองเปนอาคารถาวร สวนประกอบอื่นตองเปนวัสดทุี่ถาวร
และมีแบบรปูสถาปตยกรรมขั้นตนที่มีรายละเอียดของวัสดุหลักในการกอสราง
       3.4.5 ตองแสดงงบประมาณการกอสรางอาคารทุกหลังและการพัฒนาพื้นที่โดย
ประมาณการราคาขณะกอสรางใหสอดคลองกับแผนการกอสรางในขอ 3.4.1 ซึ่งจัดทําโดยสถาปนิกและ
วิศวกรตามขอ 3.4.2 

       3.4.6 กรณีที่มีการรับโอนตองมีแผนผัง/แผน ในการพัฒนาอาคารและการปรบัปรุง
อาคารที่สอดคลองกับกฎหมายที่ใชในปจจุบัน และตองมีการตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัย
ของอาคารที่รับโอน
       3.4.7 เกณฑพ้ืนที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ เพื่อเปนแนวทางในการจัดพื้นที่ใช
สอยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จําแนกตามประเภทหองและ
พ้ืนที่ใชสอย โดยจํานวนหองตองสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาและอาจารยประจําในระยะแรก ดังนี้

189



- 8 -

   (1)  หองบรรยายและหองสัมมนา
                  1.1)  หองบรรยาย ความจุ  200 คนขึ้นไป    0.9 ตร.ม. : คน
                  1.2)  หองบรรยาย ความจุ  100 คน       1.0 ตร.ม. : คน
                                 1.3)  หองบรรยาย ความจุ  50 คน     1.1 ตร.ม. : คน
                      1.4)  หองบรรยาย ความจุ  25 คน            1.5 ตร.ม. : คน
                        1.5)  หองสัมมนา ขนาดความจุ  30 คน      1.8 ตร.ม. : คน
                            1.6) หองประชุมความจุ  100 - 200 คน     1.5 ตร.ม. : คน
                          1.7) หองประชุมความจุมากกวา  200 คน   1.0 ตร.ม. : คน

               อน่ึง หองบรรยายและหองปฏิบัติการที่มีความจุมากกวา 100 คน และความยาว
ของหองเกินกวา 10 เมตร จะตองจัดใหมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ เพ่ือการเรียนการสอนภายในหองเปนไป
อยางทั่วถึง ชดัเจนและสามารถโตตอบได

   (2)  หองปฏิบัติการทดลอง สําหรับการเรยีนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
               2.1)  หองปฏิบัติการทดลองเคมี ฟสิกส      3.5 ตร.ม. : คน
                     (ป 1, 2) ความจุ 50 คน

                                    2.2)  หองปฏิบัติการทดลองดานอื่น ๆ          3.0 ตร.ม. : คน
                     (ป 1, 2) ความจุ 50 คน

                             2.3)  หองปฏิบัติการทดลองเคมี ฟสิกส         4.0 ตร.ม. : คน
                     (ทั่วไป) ความจุ 25 คน

               2.4) หองปฏิบัติการทดลองดานอื่น ๆ      3.5 ตร.ม. : คน
                     (ทั่วไป) ความจุ 25 คน

                           2.5) หองปฏิบัติการทดลองทั่วไป          5.0 ตร.ม. : คน
                     (ทางดานวิทยาศาสตร)สําหรับป 3,4 และปริญญาโท

ความจุ 35 - 40 คน

                   ทั้งน้ี การพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกําหนด
             (3)  หอพักนักศึกษา
                                    3.1) ระดับปริญญาตรี ขนาดความจุ 4 คน : หอง        7.0 ตร.ม. : คน
                                    3.2)  ระดับบัณฑิตศึกษา ขนาดความจุ 2 คน  : หอง    9.0 ตร.ม. : คน
                                  3.3)  หองน้ําเฉลี่ย เปนไปตามสดัสวนจํานวนนักศึกษา

        (4) โรงอาหาร เฉพาะพื้นที่รบัประทานอาหาร             1.5 ตร.ม. : คน
       โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานทางสถาปตยกรรม และสามารถรองรับ

นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
                              (5) หองสําหรับอาจารย

                  หองทํางานอาจารยไมนอยกวา               7.5 ตร.ม. : คน
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                      3.4.8 ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของบริเวณและอาคาร
       (1) ตองมีบริการสาธารณูปโภคเพียงพอ เชน การประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย ระบบบําบัดน้ําเสยี การจัดการขยะ และกําจดัขยะ ฯลฯ เพื่อมิใหเกิดมลภาวะเปนพิษตอชุมชน
และเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
        (2) ตองมีอุปกรณและระบบความปลอดภัย ระบบการปองกันอัคคีภัยและระบบ
ดับเพลิงในบรเิวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
        (3) ตองแสดงแผนงาน และงบประมาณการดําเนินการตามขอ 3.4.7 (1) และ
3.4.7(2) และแผน 5 ป

4. รายละเอียดเกี่ยวกบัที่ดิน
เปนไปตาม ขอ 3.2.1 สําหรับการประเมินราคาที่ดินใหใชราคาประเมินของทางราชการ

5. ทุนจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย
เพ่ือแสดงสถานภาพและศกัยภาพทางการเงินที่จะทําใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศกึษาเอกชน

จะสามารถดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนงานที่เสนอไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืนในระยะยาว

    5.1 เงินทุนประเดิมและแผนการเงิน
        5.1.1  เงินทุนประเดิม
                             จะตองมีเงินประเดิมหรือเงินลงทุนทีแ่สดงใหเห็นถึงสถานภาพและฐานะ
ทางการเงินที่เชื่อไดวาจะสามารถดําเนินกิจการไดในระยะ 5 ปแรกนับจากการดําเนินการโดยไมมีการ
กูยืม เงินสดและเงินฝากธนาคารหรือที่เทยีบเทาของกองทุนทุกกองในแตละปจะตองมีจํานวนเพียงพอกับ
คาใชจายในการดําเนินการของสถาบันในปนั้นๆ ทั้งน้ี ใหแสดงทุนประเดิมซ่ึงจําแนกตามกองทุนตาง ๆ
ตามที่กําหนดในพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบบัแกไขเพ่ิมเติม โดยมี
กําหนดการยื่นแสดงทุนประเดิมเปน  3 ระยะ คือ
         (1) เม่ือย่ืนโครงการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
         (2) เม่ือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งแลว ภายใน 1 เดือนโดยการแสดงสําเนาบญัชี
ธนาคารที่มีทัง้หมดในนามของสถาบัน
         (3) ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือโอน
สิทธิการเชาในที่ดิน สําเนาการจัดซื้ออุปกรณ ฯลฯ
           5.1.2 แผนการเงิน
                           แผนการเงินตองชัดเจน มีความเปนไปไดในการดําเนินการและสอดคลองกับ
แผนดําเนินงาน แผนดานการบริหาร ดานกายภาพ แผนดานวิชาการ และอื่น ๆ ของสถาบัน อีกทั้งแสดง
ใหเห็นไดชัดเจนวาไมไดมุงเนนผลกําไรในเชิงธุรกิจ ทัง้นี้ ใหจัดทําแผนการเงินตอไปน้ีเปนระยะเวลา
อยางนอย 5 ป นับจากปการศึกษาแรกที่คาดวาจะจัดตั้งสถาบันจนกระทั่งเปดดําเนินการสอนไปแลว
5 ปการศึกษา ประกอบดวย
      (1)  ประมาณการงบดุลรวม และประมาณการงบดุลแตละกองทุน
      (2)  ประมาณการงบรายได คาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
รวม (ทุกกองทุน) และแตละกองทุน
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      (3)  ประมาณการงบกระแสเงินสดรวม (ทุกกองทุน) และแตละกองทุน
      (4)  หมายเหตุประกอบประมาณการงบการเงินรวม
      (5)  รายละเอียดทรัพยสินและคาเสื่อมราคาสะสม
      (6)  รายละเอียดรายไดและคาใชจายประกอบประมาณการงบการเงินรวม

               (7) รายงานการวิเคราะหงบการเงินทั้งงบการเงินรวมและจําแนกตามกองทุน
เพ่ือแสดงศักยภาพดานความมั่นคงดานฐานะทางการเงินในการดําเนินการ

                   ทั้งน้ี ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรบัอนุญาตสอบทานแผนการเงินตามที่กลาวขางตน
การจัดทําประมาณการขางตนใหถอืตามหลักการบัญชีกองทุนที่รับรองทั่วไป

และตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดทําบัญชีและรายงานงบการเงนิ
ประจําป ของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2547

          5.1.3  การประเมินราคาอาคารและการบํารงุรักษา
อาคารใหมหรือกอสรางไวไมเกนิ 5 ป นับตั้งแตวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสรางใหใชราคาขณะกอสรางตามความเปนจริง (หรือในกรณีที่จําเปน
ใหใชราคาประเมินของบริษทัประเมินราคาทรัพยสินที่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยูในบัญชีรายชื่อของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายการแสดงเนื้องาน (Bill of Quantity) 

รายการประกอบการกอสราง(Specifications) และเอกสารสัญญาการกอสราง(Construction Contracts) 

ทั้งน้ี จะตองมีสถาปนิกและวิศวกรผูรับผดิชอบโครงการในการวางโครงการ การออกแบบและคํานวณ
และผูควบคุมการกอสรางประกอบการขออนุญาตอาคารและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ฯ
    ในกรณีที่เปนอาคารและสิง่ปลูกสรางไวเดิม (เกินกวา 5 ป) ใหใชราคาประเมิน
ไมเกิน  2 ป ของบริษัทประเมินราคาทรพัยสินที่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยูในบัญชีรายชื่อของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระบุประเภทอาคารประกอบการพิจารณา และ
จะตองแสดงหลักฐานระบุผูรบัผิดชอบในการออกแบบและคํานวณการควบคุมการกอสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสรางในทุกระบบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังจะตองแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพื่อยืนยัน
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใชสอย โดยมีผูตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจ
สอบอาคารตามพระราช บญัญัติควบคุมอาคารฯ ที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและ
วิศวกรตามลําดับ การประเมินราคาสินทรัพยประเภทอื่นๆ ใหใชราคาขณะจัดซื้อแตใหคิดคาเสือ่มราคา
โดยการกําหนดอายุใชงาน 5 ป หรืออาจใชราคายตุิธรรมในกรณีที่จําเปน

6. ตราหรือเครื่องหมายของสถาบัน
เพ่ือแสดงเอกลักษณของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังนี้
6.1 รูปรางและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันตองไมเหมือนหรือคลาย

คลึงตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอ่ืนและ/หรือหนวยงานอื่น
         6.2  ไมเปนสัญลักษณซึ่งขดักับระบบการปกครอง และศิลปะและวฒันธรรมของประเทศ

7. ครุยวิทยฐานะและเขม็วิทยฐานะ
ใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
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8. โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลักในการจัดการศึกษา
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โครงการจะตองแสดงศักยภาพ และความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
   8.1 ตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัตติามภารกิจของสถาบันอุดมศกึษา
ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา
และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาทีเ่กี่ยวของ และตองแสดงแผนงานที่
ชัดเจนและมีศกัยภาพที่แสดงวาสามารถจัดการเรียนการสอนไดทันทีเม่ือไดรับใบอนุญาต

8.2 แสดงความสามารถที่จะปฏิบัตติามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดตั้ง
หนวยงานและจัดหาบุคลากรที่ปฏิบตัิภารกิจหลัก และแสดงแผนงานที่ชัดเจนสําหรับ 5 ปแรก มีราย
ละเอียดของแผนงานและงบประมาณแตละปในการสนบัสนุนภารกิจการสอน การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และใหมีหนวยงานตางๆ ตอไปนี้ในปแรก
ของการดําเนินการ
        8.2.1 หนวยงานพัฒนาการเรียนการสอน ทําหนาที่ใหคําปรกึษาแกคณาจารย
ทางดานเทคนิคการสอนการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน และทําการวิจัยการเรียนการสอน ตลอดจน
ผลิตสื่อการเรยีนการสอน
        8.2.2 หนวยงานใหบริการทางดานวิชาศึกษาทั่วไป ของการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเพือ่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
        8.2.3 หนวยงานสงเสริมการวิจัยในสาขาวิชาการและวชิาชพีตาง ๆ เพ่ือ
บริหารและประสานงานการวิจัยและการจดัหาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และเสนอแผนงานการวิจัยของ
อาจารยในสาขาวิชาที่จะเปดดําเนินการ และการวิจัยทางวิชาการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พรอมงบ
ประมาณในระยะ 5 ป
       8.2.4 หนวยงานสงเสริมการใหบริการทางวชิาการแกสังคม เพ่ือบริหารและ
ประสานงานการเผยแพรใหความรูและการบริการทางวชิาการหรือวิชาชีพแกประชาชนและหรือหนวย
งานทั่วไป และเสนอแผนงานการใหบริการวิชาการ พรอมงบประมาณในระยะ 5 ป
       8.2.5 หนวยงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบทีเ่หมาะสม
เพ่ือทําหนาที่เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเสนอแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒน-

ธรรม พรอมงบประมาณในระยะ 5 ป
       8.3 ความพรอมดานจํานวนอาจารยและนักศึกษา
        8.3.1 อัตราสวนระหวางอาจารยตอนักศึกษา สําหรบัการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันตองมีอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษารวมทั้งหมดของสถาบันไมมากกวา 1 : 30 สําหรับ
อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ในแตละระดับและสาขาวชิาใหเปนไปตามตามเกณฑมาตรฐาน
หรือแนวทางการเปดดําเนินการในระดับและสาขาวิชานั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑขององคกรวิชาชีพ
และองคกรวิชาการ (หากมี)
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                 8.3.2 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีเ่ปดดําเนินการ
โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองกําหนดคุณวุฒิของอาจารยใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
        8.3.3 ตองระบุจํานวนนกัศึกษาตามโครงการ 5 ป ของสถาบัน โดยระบุจํานวน
นักศึกษาในแตละปจําแนกตามสาขาวชิาและระดับการศึกษาจนเต็มตามโครงการ
        8.3.4 ตองระบุจํานวนอาจารยประจําที่คาดวาจะเตม็ตามโครงการ 5 ป ของสถาบัน
โดยระบุจํานวนอาจารยในแตละปจําแนกตามคุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษาจนเต็มตาม
โครงการ
                    8.4 ความพรอมดานหลักสูตรที่จะเปดดําเนินการตองพิจารณาใหครอบคลุมในประเด็น
ตอไปน้ี
        8.4.1 ตองพิจารณาความตองการกําลังคนของประเทศ รวมทั้งความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว และนโยบายของรัฐในสวนที่เกีย่ว
ของโดยคํานึงถึงนโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ และหรอืแนวทางที่เกีย่วของตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
        8.4.2 ตองพิจารณาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งทีอ่งคกรวิชาชพีในสาขาวชิานั้นๆ กําหนด
        8.4.3 ตองกําหนดดัชนีบงชี้คุณภาพ การประกันคณุภาพหลักสูตร และการประเมิน
และพัฒนาหลกัสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา
        8.4.4 ความพรอมและศักยภาพในทกุดานที่เหมาะสมกับหลักสตูรที่จะเปดดําเนิน
การรวมทั้งความพอเพียงของปจจัยสนับสนุน
        8.4.5 หากจะขอเปดและดําเนินการหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกลตองดําเนิน
การใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลกัสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศกึษาทางไกลฉบับปจจุบัน
   8.5 การรับนักศึกษา ตองมีกระบวนการที่ชัดเจนในการรับ “นักศึกษา” ซึ่งมีคําจํากัด
ความตามมาตรา 5 วรรค 8 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

              8.6 หองสมุด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถาบัน
อาจจัดใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่มีเอกสารและขอมูลตางๆ ไดแก ตําราอิเลก็ทรอนิกส วารสาร
อิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลทางวิชาการ บทคัดยอออนไลน หรือฐานความรูในรูปแบบอ่ืน ในสาขาวิชา
ที่เปดสอนใหเพียงพอและเหมาะสมก็ได
    8.7 อุปกรณสํานักงานและอุปกรณการศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียน
การสอน สถาบันตองจัดหาอุปกรณที่จําเปนและจัดงบประมาณสนับสนุน ดังนี้
         8.7.1 ตองมีอุปกรณสํานักงานและอุปกรณการสอนทั่วไปประจําหองบรรยาย
หองเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ พรอมทั้งอุปกรณพ้ืนฐานสําหรับการสอนแตละวิชาใหครบถวน
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทีเ่ขาศึกษาแตละครั้ง ทั้งน้ี ตองแสดง
แผนการจัดซื้อใหสอดคลองกับการเปดรายวิชาในหลักสูตร
                  8.7.2  ใหแสดงงบประมาณตามแผนการจดัซื้อจัดหาอุปกรณสํานักงานและอุปกรณ
การสอนตามขอ 8.7.1  โดยใชราคาประมาณการขณะจัดซื้อ ทั้งน้ี ใหแสดงงบประมาณดานการบํารุงรักษา
ไวดวย
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9. โครงการจัดหาและพฒันาผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่
   เพ่ือใหมีความมั่นใจวาจะมีบคุลากรทั้งอาจารย ผูบริหาร และเจาหนาทีอ่ยางเพียงพอ
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ ใหมีการดําเนินการดังนี้
        9.1  ตองมีสัญญาจางอาจารยที่ระบุเง่ือนไขวา เม่ือไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอน
แลวจะใหมาปฏิบัติงาน โดยสัญญาจางนั้นอยางนอยจะตองระบุรายละเอียดใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือมีคํามั่นวาจะมาทําหนาที่เปนอาจารยเม่ือไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอนแลว อาจารย
จะตองมีคุณวฒิุการศึกษาในสาขาวิชาทีต่รง หรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนซึ่งสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สําหรับอาจารยที่
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีคุณวุฒิการศกึษาจากสถาบนัการศึกษาทีส่ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือสภาวิชาชีพใหการรบัรอง พรอมกับ
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาดวย

สําหรับผูบริหารตําแหนงอธิการบดี และหวัหนาสาขาวชิานั้น ใหเสนอสัญญาจางหรือ
สัญญาการเขารับตําแหนงที่ระบุขอความชัดเจนเปนคํามั่นวาจะบรหิารจัดการใหเปนไปตามโครงการ
จัดตั้งและขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอยูปฏิบัติงานไดจริงเม่ือไดรับอนุญาตใหเปด
ดําเนินการสอนแลว
       9.2  ตองกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนแกอาจารยประจําและบุคลากรอืน่ใน
อัตราที่สมควรแกคุณวุฒิและอยางนอยไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการ
       9.3  ตองกําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและคาตอบแทนแกอาจารยประจําและบุคลากร
อ่ืนโดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมและกําหนดแนวทางในการขึ้นเงินเดือนไวใหชัดเจน เพื่อจุดมุงหมายที่
จะใหความมัน่คงแกอาจารยประจําและบคุลากรอื่น
       9.4  ตองจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกอาจารยประจําและบุคลากรอื่นของสถาบัน
   9.5  ตองจัดใหมีแผนงานและโครงการพฒันาอาจารยประจําและบคุลากรของสถาบัน
พรอมทั้งแสดงแผนการเงินที่สอดคลองกันเปนแผน 5 ป

             ในกรณีมีเหตจํุาเปนที่ไมสามารถปฏิบัตติามคูมือและแนวปฏิบตัินี้ไดทั้งหมด หรือที่
มิไดระบุไวในแนวปฏิบตัิฉบับนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    ประกาศ ณ วันที ่  28 เมษายน พ.ศ. 2551 

        

        (ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

                  ประธานกรรมการ
           คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แนวทางการโอนใบอนุญาตจัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เพ่ือใหการโอนใบอนุญาตจดัตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนไปดวยความเหมาะสม และ
มีมาตรฐานการปฏิบัตเิปนไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่
๘/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไดกําหนดแนวทางการโอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน ไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ การขอโอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
๑.๑ การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผูรบัใบอนุญาตไดปฏิบัตติาม

ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยครบถวนแลว เวนแตกรณีการโอนตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐๒

๑.๒ การโอนใบอนุญาตตองไมทําใหวัตถปุระสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เปลี่ยนแปลงไป และไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอน คณาจารย นักศึกษา บุคลากรภายใน และ
ภายนอก ที่มีความสัมพันธตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑.๓ การโอนใบอนุญาตตองไดรับความเหน็ชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกอน
๑.๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล (มูลนิธิ บริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด) ตอง

ไดรับความยนิยอมจากคณะกรรมการ หรือผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวน ของนิติบคุคลนั้น ตามกฎหมาย
แลวแตกรณี

ขอ ๒ การขอโอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาตตองยื่นคําขอโอน
ใบอนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี

๒.๑ หนังสือแสดงเจตจํานงและเหตผุลในการโอนใบอนุญาตของผูโอน พรอมการรับรอง
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวาการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดปฏิบัติตามขอกําหนด
เดิม (เวนแตดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒) การคงวัตถปุระสงคเดิมทีไ่ดรับอนุญาตใหจัดตั้ง และการไมสง
ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน คณาจารย นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกที่มีความสัมพันธ
ตอสถาบันอุดมศึกษา   

๒.๒ สําเนาใบอนญุาตจัดตัง้ และใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท หรือใบอนุญาตใหเปลี่ยน
ชื่อ (แลวแตกรณี)

๒.๓ สําเนาคําสั่งการโอนใบอนุญาตจัดตัง้ของสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)
๒.๔ รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ใหความเห็นชอบ การโอน

ใบอนุญาต
๒.๕ รายละเอียดขอมูลและหลักฐานเกีย่วกับผูรบัโอนใบอนุญาต

๒.๕.๑ กรณเีปนบุคคลธรรมดา
   (๑) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน
   (๒) สําเนาทะเบียนบาน
   (๓) สําเนาหลกัฐานการศึกษา
   (๔) ประวัติ และประสบการณการทํางาน
   (๕) หนังสือตกลงยินยอมรับเปนผูรับโอนใบอนุญาต
   (๖) หลักฐานดานสถานะทางการเงิน
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๒.๕.๒ กรณีเปนนิติบุคคล (มูลนิธิ บริษัท หางหุนสวนจํากัด หรือองคกรอื่นๆ)

   (๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการ หรือผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนของ
นิติบุคคล ที่เกี่ยวกับการรบัโอนใบอนุญาต

  (๒) หนังสือตกลงยินยอมรับเปนผูรับโอนใบอนุญาตของนิติบุคคล
   (๓) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
   (๔) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของนิติบคุคลหรือสําเนาหนังสือจัดตั้ง และสําเนา
ขอบังคับของนิติบุคคลที่รบัรองโดยนายทะเบียนหุนสวนนิติบุคคล
   (๕) หนังสือรับรองจากนายทะเบียนหุนสวนนิตบิุคคล เกี่ยวกับ
    - ชื่อนิติบุคคล
    - รายชื่อกรรมการนิติบุคคล
    - อํานาจของกรรมการนิติบุคคล
    - จํานวนทุนทีเ่รียกชําระแลว (บริษทั หรือหางหุนสวนจํากัด)

    - ที่ตั้งสํานักงานใหญ
    - สําเนารายงานการประชุมตั้งนิติบคุคล
    - สําเนาทะเบยีนผูถือหุนนิติบุคคล
    - เอกสารแสดงฐานะการเงนิ

    (๖) งบการเงินของนิติบุคคล ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรบัใบอนุญาต
ยอนหลัง ๓ ป นับจากวันทีข่อโอนใบอนุญาต

     -----------------------
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หลักเกณฑและวิธีการรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
-------------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวธิีการรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตั้งแต 2 สถาบนัขึ้นไปเปนนิตบิุคคลเดยีวกัน เพือ่ใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตจัดตั้ง อันจะบังเกิดประโยชน
สูงสุดตอการจัดการศึกษาและนักศึกษา คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งปฏิบตัิหนาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 วันที่ 12 กมุภาพันธ พ.ศ. 2547 ไดมีมติ
กําหนดหลักเกณฑและวธิีการไวดังนี้

ขอ 1 การรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตั้งแต 2 สถาบันขึ้นไป รวมกิจการเปนนิติบุคคลเดียวกัน โดยยังคงวัตถปุระสงคตามที่ไดรับอนุญาตจัดตั้ง
ไวเดิมทุกประการภายใตหลกัเกณฑและวธิีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารกําหนด

ขอ 2 การรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการตามคําแนะนาํของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอ 3 การรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังนี้

ขอ 3.1 สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนที่จะรวมกิจการเขาดวยกันตองปฏิบตัิตามขอกําหนด
ที่มีอยูเดิมโดยครบถวน

ขอ 3.2 การรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองคงวตัถุประสงคเดิมที่
ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งไวเดิมทุกประการ โดยไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอน คณาจารย นักศึกษา
บุคลากรภายในและภายนอกที่มีความสัมพันธตอสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่รวมกจิการเขาดวยกัน

ขอ 3.3 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถรวมกจิการกันไดโดยใหเปนไปตาม
ความประสงคของผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง และโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่จะรวมกิจการ การรวมกิจการดังกลาวนีจ้ะตองไมมีผลตอการเปลี่ยนประเภทสถาบัน โดยสถาบนัใด
สถาบันหนึ่งใหคงประเภทสถาบันเดิมไวเปนสถาบันหลัก และสถาบนัที่เขารวมกิจการใหปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนวิทยาเขตของสถาบันหลกั

ขอ 3.4 การรวมกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนประเภทสถาบันจากวทิยาลัย
หรือสถาบันเปนมหาวิทยาลยั นั้นตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการพิจารณาอนญุาตใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย/สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย” ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ขอ 3.5 การรวมกิจการระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภทวิทยาลัย หรือ
สถาบันเขากบัมหาวิทยาลยัที่เพ่ิงจัดตั้งใหม หรือเพ่ิงไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทเปนมหาวทิยาลัย
และอยูระหวางดําเนินการใหเปนไปตามโครงการจัดตั้ง หรือโครงการเปลี่ยนประเภทมหาวิทยาลยั
ดังกลาวตองดําเนินการตามโครงการตอไปอยางตอเน่ืองจนครบถวนสมบูรณตามโครงการและวทิยาลัย
หรือสถาบันทีจ่ะเขารวมกิจการซึ่งจะมีสถานภาพเปนวทิยาเขต ตองเสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตโดยตอง
ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภทมหาวิทยาลยัที่ครบถวนสมบูรณทั้งดานการผลิต
บัณฑิต การวจัิย การใหบริการทางวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม
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          ขอ 3.6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาพิจารณาและเสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาออกประกาศใหยกเลิก
ใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบนัที่จะเขารวมกิจการภายหลังจากไดรับอนุมัติใหรวมกจิการ และไดมีการโอน
ทรัพยสินและหนี้สินเสร็จสิ้นแลว

ขอ 4 วิธีการรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดําเนินการดังนี้
          ขอ 4.1 การดําเนินการกอนยื่นคําขอเพื่อรวมกิจการ
           1) ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแตละสถาบันตองทํา
หนังสือตกลงยินยอมการรวมกิจการโดยระบุเหตผุลและวัตถุประสงคในการรวมกิจการ
           2) สภาสถาบันอุดมศกึษาเอกชนทีจ่ะรวมกิจการตองมีมติเห็นชอบการ
รวมกิจการ พรอมจัดทําแผนการดําเนินการในการรวมกิจการ ตามรายการที่ระบุไวในขอกําหนดเดิมของ
แตละสถาบัน รวมทั้งจัดทําขอกําหนดขึ้นใหม เพื่อใชเปนขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายหลัง
ที่รวมกิจการเขาดวยกันตามรายการที่ระบุไวในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 ดังนี้
    (1) ชื่อและประเภท
    (2) วัตถุประสงค
    (3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
    (4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12 

    (5) ทุนจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย
    (6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
    (7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวทิยฐานะ
    (8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลกัในการจัดการศึกษา
    (9) โครงการจัดหาและพัฒนาผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่
    (10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
    (11) อัตราคาเลาเรียน คาบาํรงุ และคาธรรมเนียมตาง ๆ
    (12) วิธีการรบันักศึกษาและใหนักศึกษาพนสภาพ
    (13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแตงกายของนักศึกษา
    (14) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติของผูบริหาร คณาจารย และ
เจาหนาที่ การกําหนดอัตราเงินเดือน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลกิจางและ
สวัสดิการของคณาจารย ผูชวยอาจารยและเจาหนาที่
    (15) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
   3) ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะรวมกิจการเขาดวยกันทุกสถาบนัจัดใหมีการ
สํารวจและประเมินมูลคาทีถู่กตองและเปนปจจุบันของทรัพยสินและหนี้สิน โดยบริษัทประเมินทรัพยสินที่
ไดรับการรับรองจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วัน กอนการยื่นคําขอ
เพ่ือรวมกิจการ
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ขอ 4.2 การยื่นคําขอเพื่อรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : ใหสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนที่ประสงคจะรวมกิจการทําหนังสือขออนุญาตรวมกิจการตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยแนบเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดดังนี้
      1) หนังสือตกลงยินยอมของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบันที่จะรวม
กิจการเขาดวยกัน พรอมแจงความประสงควาจะใหสถาบันใดเปนสถาบันหลัก และใหสถาบันใดเปลี่ยน
สภาพเปนวิทยาเขต
              2) หนังสือแจงความยินยอมของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบันที่ขอ
เขารวมกิจการที่จะใหมีการยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งภายหลังไดรับอนุมัติใหรวมกจิการและไดโอนทรัพยสิน
และหนี้สินทั้งหมดใหสถาบันหลักแลว
     3) หนังสือยืนยันของสภาสถาบันที่เห็นชอบการรวมกิจการของสถาบัน
พรอมสําเนารายงานการประชุมในสวนที่เปนมติการใหความเห็นชอบใหมีการรวมกิจการของสถาบัน
     4) โครงการรวมกิจการสถาบันซ่ึงจัดทําเปนแผนพัฒนาสถาบันใน
ระยะ 5 ป ภายหลังการรวมกิจการของสถาบัน ทั้งดานการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ หองสมุด
หนังสือ ตํารา อุปกรณการศึกษา โครงการจัดการศึกษา นักศึกษา อาจารยและบคุลากร และประมาณ
การแผนการเงินซ่ึงรายงานฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานกระแสเงินสด เงินกองทุนประเภทตางๆ ของ
สถาบันแตละสถาบัน และสถาบันที่รวมกิจการเขาดวยกันแลว เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปการศึกษา
โดยใหเริ่มนับปการศึกษาแรกจากปการศกึษาปกตถิัดจากวันที่มีการยื่นคําขอเพื่อรวมกิจการ โดย
แผนการเงินดังกลาวตองใชมูลคาของทรพัยสินและหนีส้ินจากผลการประเมินมูลคาของทุกสถาบันที่จะ
รวมกิจการเขาดวยกัน และตองผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรบัอนุญาต
       5) ขอกําหนดใหมของสถาบันที่รวมกิจการเขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงค
ปรัชญา และสาระสําคัญอ่ืนที่สอดคลองกับขอกําหนดเดิม หรือแสดงใหเห็นไดวามีมาตรฐานไมต่าํกวา
ขอกําหนดเดิม
      6) รายงานผลการประเมนิมูลคาทรัพยสินและหนี้สินจากบริษัท
ประเมินทรัพยสิน รายงานฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานกระแสเงินสด และเงินกองทุนปจจุบัน
ซึ่งรายงานจนถึงวันสิ้นสุดของเดือนกอนที่จะมีการยื่นคําขอของทุกสถาบันที่จะรวมกิจการเขาดวยกัน

ขอ 4.3 การดําเนินการภายหลังไดรับอนุญาตใหรวมกิจการ
     1) ใหสถาบนัที่ขอเขารวมกจิการโอนกรรมสิทธที่ดินพรอมอสังหาริมทรัพย
ไปเปนของสถาบันหลักที่รับโอนกิจการ รวมทั้งโอนทรัพยสินอ่ืนและหนี้สินรวมเขากับสถาบันหลักที่รับโอน
กิจการภายในระยะเวลา  60 วัน หลังจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหรวมกจิการและ
สําเนาแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ทั้งน้ี ใหสถาบันที่จะรวมกิจการเขาดวยกัน
แตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสิน หนี้สิน และเงินกองทุน
ณ วันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารอนุมัติใหรวมกิจการ โดยใหนํามูลคาทรัพยสินและหนี้สินที่ได
จากการประเมินมูลคามาประกอบการพิจารณาดวยและใหดําเนินการใหแลวเสรจ็กอนการโอนทรัพยสิน
และหนี้สินทั้งหมดภายในเวลาที่กําหนด และเมื่อรวมทรัพยสินและหนี้สินเขาดวยกันแลว เงินกองทุนรวม
ของสถาบันทีร่วมกิจการกันแลวจะตองไมนอยกวาเงินกองทุนรวมกอนการรวมกิจการของทุกสถาบันที่
เขารวมกิจการ
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                อน่ึง บรรดานิติกรรมและภาระผูกพันที่ยังมีผลตอสถาบันที่ขอเขารวม
กิจการใหถือวายังคงมีผลตอสถาบันที่รวมกิจการกันแลว
    2) เม่ือมีการโอนทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมดเสร็จสิ้นแลวใหคงใบอนุญาต
จัดตั้งของสถาบันหลักที่รบัโอนกิจการไวเพียงสถาบันเดียว โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอเรื่องตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาและเสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาออกประกาศใหยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบันอ่ืนที่เขารวมกิจการ

                   3) ใหสถาบันทีร่วมกิจการกันแลว ทัง้สถาบันหลักและวทิยาเขตดําเนินการ
ใหเปนไปตามโครงการรวมกิจการและขอกําหนดใหม รวมทัง้ดําเนินการออกระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ
และขอบังคบัใหสอดคลองกบัขอกําหนดและโครงการรวมกิจการ ไดแก การวัดผล การกําหนด เครื่องแบบ
การแตงเครื่องแบบของนักศึกษา การกําหนดเครื่องหมายของสถาบัน การกําหนดตําแหนงและคุณสมบตัิ
ของผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ การแตงตั้งผูบรหิาร คณาจารย การกําหนดอัตราเงินเดือนและ
คาตอบแทนอืน่ ระเบียบการเงิน และอ่ืน ๆ โดยเร็ว สําหรับสภาสถาบันใหคงไวเฉพาะสภาสถาบนัหลัก

ขอ 5 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการขอรวมกิจการของสถาบันอุดมศกึษา
เอกชน หากเห็นสมควรใหรวมกิจการได ใหเสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร
พิจารณาอนุมัติใหรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเมื่อมีการโอนทรัพยสินและหนี้สินเสรจ็สิ้นแลว
ใหคณะกรรมการการอดุมศึกษาเสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาออก
ประกาศใหยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบันที่เสนอขอเขารวมกิจการ ซึ่งจะเปลีย่นสภาพเปนวิทยาเขต
โดยคงใบอนุญาตจัดตั้งไวเฉพาะสถาบันหลัก และใหมีการประกาศการยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งตามนัย
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาดวย

ขอ 6 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัตติามหลกัเกณฑและวธิีการที่กําหนดไวขางตน หรือมี
ปญหาในการตีความ ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาวินิจฉัย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กุมภาพันธ 2547 
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการอนุมัติหลักสตูรและการปรับปรุงหลักสูตร

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................................

อาศัยความในมาตรา ๓๔(๖) แหงพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
เม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกําหนดหลักเกณฑการอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไวดังตอไปน้ี

๑. สภาสถาบนัตองพิจารณาอนุมัติหลักสูตรที่เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑการขอเปดและดาํเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ กฎกระทรวง
วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑหรือ
แนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวของของกระทรวงศกึษาธิการ

๒. สภาสถาบนัตองมีคณะกรรมการวชิาการ หรือสภาวิชาการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรกอนเสนอสภาสถาบัน

๓. สภาสถาบันตองพิจารณาความพรอมและศักยภาพในทุกดานที่เหมาะสมกับหลักสตูร
ที่อนุมัติหรือปรับปรุง รวมทัง้เปนคาํมั่นของสภาสถาบันที่ตองสนับสนนุปจจัยทกุอยางใหเพียงพอในการ
ดําเนินการหลกัสูตรที่อนุมัตนิั้น

๔. สถาบันอุดมศึกษาจะดําเนินการเปดสอนหรือรับนักศึกษากอนไดรับอนุมัติจากสภา
สถาบันมิได

๕. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวาหลักสูตรไมสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หลักเกณฑหรอืแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาจะไดแจงใหสภาสถาบันทราบโดยทันที

๖. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะนําหลักสูตรที่เปนไปตามหลักเกณฑการ
จัดการศึกษาดังกลาวขางตน เผยแพรแกประชาชนเพื่อเปนหลักประกันวาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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๗. ในกรณีที่สถาบันอุดมศกึษาใดไมปฏบิัตติามหลักเกณฑที่กําหนดใชในประกาศนี้
หากองคการภาครัฐหรือภาคเอกชนขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาหรือ
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไมรับพิจารณาคําขอนั้น

๘. สถาบันอุดมศึกษาตองสงเอกสารหลักสูตรเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษารบัทราบตามแนวปฏบิัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑

         (ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

          ประธานกรรมการ
            คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แนวปฏิบัตใินการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(ตามหลักเกณฑการอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551)

สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการอนุมัติหลักสูตรและ
การปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2551 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 เพ่ือให
การนําเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงใหสภาสถาบันอนุมัตแิละเสนอตอสาํนักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรกําหนดแนวปฏิบัติในการ
เสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้

1. หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวชิานั้นมากอน)
  1.1  หลักสตูรที่จะเปดสอนตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวชิาการ หรือ
สภาวิชาการ หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอื่นกอนเสนอสภาสถาบัน
  1.2  หลักสูตรที่เปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (ถามี)

1.3 สถาบันอุดมศึกษาตองมีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสตูร ทั้งดาน
คณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ
  1.4  หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบันกอนเปดสอน
  1.5  หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันแลว ตองเสนอใหคณะกรรม
การการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติเพื่อพิจารณารับทราบ
หลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหลักสูตร ซึ่ง
สถาบันอุดมศกึษาตองรับผดิชอบหากมีปญหาเกิดขึ้นเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไมรับทราบหลักสูตรนั้น
  1.6  เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
   1.6.1  หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
   1.6.2  เอกสารหลักสูตรฉบบัสมบรูณ จํานวน 4 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล
(CD/……..) จํานวน 1 แผน และ แบบฟอรม สมอ 01 - 06 (แบบรายงานขอมูลของหลักสูตรแตละระดับ)

โดยนายกสภาสถาบันหรืออธิการบดีลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลทั้งหมดพรอมประทับตรา
สถาบันในเอกสารทุกหนา จํานวน 1 ชุด
   1.6.3  สําเนามติสภาสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
   1.6.4  หากมีเอกสารประกอบหลกัสูตรหรือที่อางถึง อาทิ ระเบียบหรือขอบังคับ ให
จัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสตูรฉบับสมบรูณ
  1.7  สถาบันอุดมศึกษาตองบันทึกขอมูลหลักสูตรตามแบบแบบฟอรม สมอ 01 - 06 เขาสู
ฐานขอมูลหลกัสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Online) อยาง
ถูกตองสมบูรณควบคูไปกบัการจัดสงเอกสารหลักสูตร
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2. หลักสูตรปรับปรุง

2.1 หลักสูตรฉบบัปรับปรุง  (เปนการปรับปรุงในสาระสาํคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค
ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลกัสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา)
  2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ หรือ
สภาวิชาการ หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอื่นกอนเสนอ สภาสถาบัน
  2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี)
  2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุงที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันกอนดําเนินการจัดสอน
  2.1.4 หลักสูตรทีไ่ดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัหรอืสภาสถาบันแลว
ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตัง้แตวันที่ไดรบัความเห็นชอบหรือ
อนุมัติเพ่ือพิจารณารับทราบหลักสตูร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการ
พิจารณารับทราบหลักสตูร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองรบัผิดชอบหากมีปญหาเกิดขึ้นเนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไมรับทราบหลักสตูรนั้น
  2.1.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
   1) หลักสูตรทีเ่สนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลกัสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรฉบบัปรบัปรุง
   2) เอกสารหลักสูตรฉบบัสมบูรณ จํานวน 4 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..) 

จํานวน 1 แผน และแบบฟอรม สมอ 01 - 06 (แบบรายงานขอมูลของหลักสูตรแตละระดับ) และ สมอ 08 

(แบบรายงานขอมูลการปรับปรุงหลักสูตร) โดยนายกสภาสถาบันหรืออธิการบดีลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูลทั้งหมดพรอมประทับตราสถาบันในเอกสารทุกหนา จํานวน 1 ชุด
   3) สําเนามตสิภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
   4)  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง อาทิ ระเบียบหรอืขอบังคับ ใหจัดทํา
เปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ
  2.1.6 สถาบันอุดมศกึษาตองบันทกึขอมูลหลักสตูรตามแบบแบบฟอรม สมอ 01 - 06 และ
สมอ 08 เขาสูฐานขอมูลหลกัสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(Online) อยางถูกตองสมบรูณควบคูไปกบัการจัดสงเอกสารหลักสูตร

2.2 หลักสูตรปรบัปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดบัรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา
การเปลี่ยนรหสัรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบโครงสราง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)
  2.2.1  หลักสูตรปรับปรงุเลก็นอยตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ
หรือสภาวิชาการ หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอื่นกอนเสนอสภาสถาบัน
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  2.2.2 หลักสูตรทีป่รบัปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
  2.2.3 เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอยีดสาระของหลักสูตร ในสวนที่ตองการปรับ
ปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
  2.2.4 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเปนรายภาคการศึกษา
  2.2.5 ใหสงเอกสารตามขอ 2.2.4 จํานวน 4 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..) และ
แบบฟอรม สมอ 08 

  2.2.8 สถาบันอุดมศึกษาตองบันทึกขอมูลหลักสูตรตามแบบแบบฟอรม สมอ 08 เขาสูฐาน
ขอมูลหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Online) อยางถูก
ตองสมบูรณควบคูไปกับการจัดสงเอกสารหลักสูตร

อน่ึง การรับทราบหลักสตูรใหมหรือหลักสูตรปรบัปรุง จะเปนไปภายใตเงื่อนไขที่วา
มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย และ/หรือ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของเทานัน้ หากมิไดเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน รวมทั้งกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรบัและ
ระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง

กรณี สถาบันอุดมศึกษาปดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาควรแจงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
จากสภาสถาบัน เพ่ือประโยชนในการจดัทําฐานขอมูลหลักสตูรตอไปดวย

-----------------------------

หัวขอและรายละเอียด….
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หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

1. ชื่อหลักสูตร ใหระบุชือ่เต็มของหลกัสูตรพรอมสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับ
ปกหนา ใหระบุชื่อเต็มของหลักสูตรพรอมสาขาวิชาและระบุวาเปนหลักสตูรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง
และ ป พ.ศ. ) 

2. ชื่อปริญญา ใหระบุชือ่เต็มละอักษรยอของปริญญา ทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหมีความ
สอดคลองกัน สําหรับชือ่ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาของสถาบัน หรือตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. หนวยงานรับผิดชอบ ใหระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

4. ปรัชญาและ/หรือวัตถปุระสงคของหลักสูตร ใหแจงปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลกัสูตร
อยางชัดเจน เชน เพ่ือผลติบัณฑติประเภทและคุณลกัษณะใด และ/หรือเปนวัตถุประสงคพิเศษ
อันใดของสถาบันอุดมศกึษานั้น เปนตน

5. กําหนดการเปดสอน ใหระบุปการศกึษาที่จะเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ/เห็นชอบหลักสตูรแลว แตยังไมสามารถดําเนิน
การเปดสอนในปที่กําหนดได ใหแจงเหตุผลและความจําเปนใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาทราบ

6. คุณสมบัติของผูเขาศกึษา ใหระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา เชน คุณวุฒิ แตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ประสบการณ และคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหแจงวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผูเขาศึกษาโดยสังเขป

8. ระบบการศึกษา ใหแจงระบบการศึกษา การคิดหนวยกิตรายวชิาภาคทฤษฎี รายวิชาภาคปฏิบัติ
และการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม

9. ระยะเวลาการศึกษา ใหระบุระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสตูร และระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยาง
นอยและอยางมากของหลักสูตรนั้น

10. การลงทะเบียนเรียน ใหระบุจํานวนหนวยกิตอยางนอยและอยางมากที่ใหลงทะเบียนเรียนได
ในแตละภาคการศึกษา

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหแจงเกณฑการวัดผลและเกณฑการสําเร็จการศกึษา
ตามหลักสูตรอยางละเอียด

12. อาจารยผูสอน ใหแยกเปนอาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร (เฉพาะหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา) และอาจารยพิเศษโดยแจงรายชื่อ คุณวฒิุและสาขาวชิา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคนควา วจัิย หรือการแตงตํารา (ถาม)ี รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะ
มีในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
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13. จํานวนนิสิตนักศึกษา ใหแสดงจํานวนนิสิตนักศกึษาที่จะรับเขาศึกษาในหลกัสูตร และจํานวน
บัณฑิตที่คาดวาจะจบในแตละปการศึกษา เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา
ที่เปดสอนหลักสูตรนั้น

14. สถานที่และอุปกรณการสอน ใหแจงสถานที่และอุปกรณการสอนทั้งที่มีอยูแลวและทีต่องการเพิ่ม
ในอนาคต

15. หองสมุด ใหแจงจํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอนหรืออยูในระบบสือ่อิเล็กทรอนิกส

16. งบประมาณ ใหแจงงบประมาณ โดยแยกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้ง
งบประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑติตามหลักสตูรนั้น

17. หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปน้ี
(1) จํานวนหนวยกติ ใหระบุหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(2) โครงสรางหลักสตูร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปนหมวด

วิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ-
การอุดมศึกษา

    ตัวอยาง
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   135  หนวยกิต
     ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      36 หนวยกิต
          - กลุมวิชาสังคมศาสตร        6 หนวยกิต
          - กลุมวิชามนุษยศาสตร         6 หนวยกิต
          - กลุมวิชาภาษา        12 หนวยกิต
          - กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณติศาสตร     12 หนวยกิต
     ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน       93 หนวยกิต
           - วิชาแกน        30 หนวยกิต
           - วิชาเอก        45 หนวยกิต
           - วิชาโท        18 หนวยกิต
     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หนวยกิต

(3) รายวิชา ใหระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน
หนวยกิต จํานวนชัว่โมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง

      ตัวอยางที่ 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาดวยตนเอง)
    114 - 101  อังกฤษ 1    2 (2-0-4) 

          English 1 

    163 - 101  การเขียนแบบวศิวกรรม 1  2 (1-2-3) 

                   Engineering Drawing 1 

ฯลฯ
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(4) แผนการศึกษา ใหแสดงรายวิชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแตละภาคการศึกษาจนครบตาม
หลักสูตร
ตัวอยาง

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต

   082 – 101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 (3-0-6) 

   612 – 211  เศรษฐกิจไทย   3 (3-0-6) 

ฯลฯ

(5) คําอธิบายรายวิชา ใหเขียนคําอธบิายรายวชิาเปนภาษาไทย หรือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใหมีรายละเอียดครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคญัของรายวิชานั้น

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสตูรกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสูตร
ใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ
การบริหารหลกัสูตร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ

19. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมนิ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป

20. จํานวนเอกสาร ใหสถาบันอุดมศึกษา จัดสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งแนบมติการใหความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

----------------------------
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการรับหรอืการเขาสมทบของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

กับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๓๔ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการรับหรือการเขาสมทบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ
รับหรือการเขาสมทบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๑”

ขอ ๒ ในประกาศนี้
  “สถาบันการศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศหรือตางประเทศที่จัด
การศึกษาระดับปริญญา
  “สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับหรือเขาสมทบกับ
สถาบันการศึกษา
  “สภาสถาบัน” หมายถึง สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  “การรับสมทบ” หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับสถาบันการศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาเพื่อจัดการศึกษารวมกัน และรับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  “การ เข า สมทบ ” หมายถึ ง การที่ สถาบั น อุดมศึ กษา เอกชน เข าสมทบกั บ
สถาบันการศึกษาที่ จัดการศึกษาระดับปริญญาเพื่อจัดการศึกษารวมกัน และรับปริญญาจาก
สถาบันการศึกษาที่รับสมทบ

ขอ ๓ สถาบันการศึกษาที่รับหรือเขาสมทบกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตองจัด
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ขอ ๔ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติการรับหรือเขาสมทบ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทํา
บันทึกความตกลงในการรับหรือเขาสมทบกับสถาบันการศึกษา โดยกําหนดอํานาจหนาที่การบริหาร
การจัดการศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันการศึกษา รวมทั้งจัดทําแผนการจัด
การศึกษา แผนงบประมาณ แผนบุคลากร แผนการรับนักศึกษา และแผนอุปกรณและสถานที่จัด
การศึกษา

ขอ ๕ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีหนาที่จัดทําทะเบียนนักศึกษาในหลักสูตรที่รับหรือ
เขาสมทบ ตลอดจนทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา

ขอ ๖ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานการรับหรือเขาสมทบกับสถาบันการศึกษา
และขอมูลตามขอ ๔ ตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับตั้งแตสภาสถาบันอนุมัติการ
รับหรือเขาสมทบ เพื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดเผยแพรขอมูลแกสาธารณะตอไป

ขอ ๗ สภาสถาบันมีหนาที่ดูแลการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่รับหรือเขา
สมทบเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ขอ ๘ สถาบันการศึกษาที่เขาสมทบตองรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ขอ ๙ กรณีที่สถาบันการศึกษาที่เขาสมทบจัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสภาสถาบันที่รับ
สมทบยกเลิกการรับสมทบได

            ประกาศ ณ วนัที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

                         (ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

                                       ประธานกรรมการ
                                                 คณะกรรมการอุดมศึกษา
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย การจดัทําทะเบยีนคณาจารยประจํา ผูชวยอาจารย
เจาหนาที่และนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๗
   

โดยที่เปนการสมควรออกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการจัดทําทะเบียน
คณาจารยประจํา ผูชวยอาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา ๔๓(๖)

แหงพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๔๗ ออกระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการจัดทําทะเบียน
คณาจารย ผูชวยอาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗"

ขอ ๒ ใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําทะเบียนคณาจารย ตามแบบที่สถาบัน
กําหนด

ขอ ๓ ใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําทะเบียนเจาหนาที่ ตามแบบที่สถาบัน
กําหนด

ขอ ๔ ทะเบียนคณาจารย และทะเบียนเจาหนาที่ อยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี
  (๑) ชื่อตวัและชื่อสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
กรณีเปนชาวตางชาติ
  (๒) เพศ
  (๓) สัญชาติ
  (๔) วันเดือนปเกิด
  (๕) ที่อยูปจจุบัน
  (๖) ตําแหนงงานและตําแหนงวิชาการหรอืงานในหนาที่
  (๗) วันเดือนปที่เร่ิมจาง
  (๘) วุฒิการศกึษาและประสบการณการทํางาน

ขอ ๕ ใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําทะเบียนนกัศึกษา ประกอบดวย
ทะเบียนนักศกึษา และแฟมประวัตปิระจําตัวนักศึกษา ดังนี้
  (๑) ทะเบียนนักศึกษา ใหจัดทําเปนรายคณะหรือรายสาขาวิชา ตามแบบที่สถาบัน
กําหนด ทะเบยีนนักศึกษาอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี
      (๑.๑) ชื่อตัวและชื่อสกลุ หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/หมายเลขหนังสือ
เดินทาง
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- ๒ – 

         (๑.๒) รหัสประจําตัวนักศึกษา
   (๑.๓) รายวิชาที่ไดศึกษามาแลวและหนวยกิตสะสม
   (๑.๔) สถานภาพทางการศึกษา
  (๒) แฟมขอมูลประวัติประจําตัวนักศึกษาใหมีหลักฐาน ดังนี้
   (๒.๑) หลักฐานการรับเขาเปนนักศึกษา ซึ่งอยางนอยตองมี
           (๒.๑.๑) ใบสมัครเพือ่ขอเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
           (๒.๑.๒) สําเนาใบแสดงคุณวุฒิที่สาํเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
กอนเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
           (๒.๑.๓) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
           (๒.๑.๔) ระเบียนประวัตินักศึกษา ตามแบบทีส่ถาบันกําหนด
   (๒.๒) หลักฐานการเพิ่มหรือลดวิชาเรียน และการโอนหนวยกิต
   (๒.๓) ใบรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา

ขอ ๖ ใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลงรายการในทะเบียนตามขอ ๕ ใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและเปนปจจุบัน

ขอ ๗ ใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเก็บรักษาทะเบียนตามขอ ๔ และขอ ๕
ไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

ขอ ๘ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้าดปญหาอันเกิดจากการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ การวินิจฉยัชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

      (ลงชื่อ) ภาวิช ทองโรจน
               (รองศาสตราจารยภาวิช ทองโรจน)

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยการกําหนดมาตรฐานในการแตงตัง้คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๗
---------------------------------

เพ่ือใหการปฏิบัติเกี่ยวกบัการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา ๔๘
แหงพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ เปนไปในมาตรฐานเดยีวกัน

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดมาตรฐานในการแตงตั้งคณาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
ในการแตงตั้งคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๗”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้

   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ
   “คณาจารย” หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย และอาจารยพิเศษ ซึ่ง
ทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ขอ ๔ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๖ แหงพระราช
บัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ แลว การแตงตั้งคณาจารยใหเปนไปตามขอบังคบัของ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน ซึง่ตองมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่คณะกรรมการกําหนดดังตอไปน้ี

(๑) ตองสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือตางประเทศที่ทางราชการ
ใหการรับรอง

(๒) กรณีที่จะแตงตั้งผูที่มีความรูความชํานาญพิเศษในวิชาใดวิชาหนึ่ง แตไมสามารถ
กําหนดปริญญาในระบบปกติได ผูนั้นตองแสดงหลักฐานวาเปนผูทรงคุณวุฒิหรือ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆมาประกอบการพิจารณา

(๓) สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดภาระงานขั้นต่ําในการปฏิบัติงานดานการสอนและ
หรือการวิจัยใหชัดเจน

(๔) สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดบัญชีเงินเดือน คาตอบแทน ตามความรู
ความสามารถใหชัดเจน

(๕) สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดกลไกการประเมินผลอยางชัดเจน
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สําหรับการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้คณาจารยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้ การวินิจฉัยชีข้าดถือเปนอันสิ้นสุด

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

       (ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

              ประธานกรรมการ
         คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
_____________________________

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔(๕) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวธิีการแตงตั้งคณาจารยใน
สถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไวดังนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเอกสารแนบทายระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวธิกีารแตงตั้งคณาจารยในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้คณาจารยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหใชระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้แทน

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

หมวดที่ ๑
บททั่วไป

_________________

ขอ ๓ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่เกดิปญหาจากการปฏิบตัติามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย และ

ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
ขอ ๕ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ

“คณาจารย” หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย และอาจารยพิเศษ
ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

“คณาจารยประจํา” หมายความวา ผูที่ปฏิบัติงานประจําทําหนาที่ดานการสอน การวิจัย
และการใหบริการทางวิชาการของสถาบัน

“คณาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทํา
หนาที่ดานการสอนและการวิจัย แตมิไดอยูประจําที่สถาบัน
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๒
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันอุดมศกึษาเอกชนแตละแหง ตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน
“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย รวมถึงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษและศาสตราจารยพิเศษดวย

หมวดที่ ๒
การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการ

_____________________________

ขอ ๖ การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหถือคุณสมบัติและหลกัเกณฑ ตามที่กําหนด
ในระเบียบนี้

การพิจารณาแตงตั้งในวรรคแรกกระทําได ๒ วิธี คือ การแตงตั้งโดยวิธีปกติ และ
การแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ

ขอ ๗ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้
๗.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

๗.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย

และไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ
ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย

และไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาดํารงตาํแหนงอาจารย

และไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กรณีที่ไดดํารงตําแหนงอาจารยประจําและทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนแหงอ่ืนอยู เม่ือไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันที่จะแตงตั้งให
เปนผูชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวางเปนอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาอื่นน้ัน รวมเปน
ระยะเวลาปฏบิัติหนาทีใ่นตาํแหนงในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยคํานวณเวลาทําการ
สอนดังกลาวใหเตม็เวลาก็ได

กรณีที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐหรอืเอกชน และ
ไดทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสองหนวยกิตตามระบบทวิภาค เมื่อไดรับ
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันทีจ่ะแตงตั้งใหเปนผูชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวาง
เปนอาจารยพิเศษนั้นรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนง ในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการโดยคาํนวณเวลาทาํการสอนดังกลาวใหสามในสี่ของเวลาที่ทาํการสอนก็ได

           ในกรณีที่อาจารยไดรับวุฒิเพ่ิมขึน้ ใหนับเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยประจํา
กอนและหลังไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกันเพือ่ขอแตงตั้งตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะ
เวลาที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๑
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๓
๗.๑.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึง่ที่กําหนดไวในหลักสูตร

ของสถาบันและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวชิานั้นมีผูสอนรวมกนัหลายคน
จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดีและ
ไดใชประกอบการสอนมาแลวโดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
สถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคบัของสภาสถาบัน

๗.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี

และ
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตาํรา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ
ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

๗.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยตองคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้

(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงาน
ของตน และไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวชิาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
          (๒) ตองใหเกยีรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใช
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา
           (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวชิาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน
          (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชนสวนตวั หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจรงิไมขยาย
ขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ
                (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย

๗.๒ การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย
๗.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏบิัติ

หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป
๗.๒.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตร

ของสถาบัน และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลติขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวชิานั้นมีผูสอนรวมกนัหลายคน
จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหวัขอที่ผูขอกําหนดตาํแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบ
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๔

การสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคบัของสภาสถาบัน

๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี

และ
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนงัสือ ซ่ึงมีคุณภาพดี
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
    ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคย
ใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว ทั้งน้ี จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิม
ขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย

๗.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
รองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๔

๗.๓ การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศาสตราจารย
             ๗.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
             ๗.๓.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดทีก่ําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน

๗.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ๒ แบบ ดังนี้
             แบบที่ ๑ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี

        (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ

           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่มีคุณภาพดีมาก
    และ

        (๒) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมากและไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด
             แบบที่ ๒ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี
         (๑) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน ซึ่งไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร
ใดๆ หรือ
         (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ
          (๓) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด
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๕
           ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ได
เคยใชสําหรบัการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งน้ี จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึน้หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
           ๗.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๔

ขอ ๘ วิธีการแตงตั้งคณาจารยประจําเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยโดยวิธีปกติ ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

๘.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
           ๘.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัตติามหลกัเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบัน ตามแบบคําขอรบัการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการที่คณะ
กรรมการกําหนด พรอมดวยผลงานทางวชิาการ
           ๘.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันประเมินผล
การสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม

๘.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบนัแตงตั้งคณะ
กรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในสาขาวชิานัน้ๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
           (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบนั
           (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน
          การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับสาขาวชิานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุเพ่ือทําหนาที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
          ในกรณีที่มีเหตุผลหรอืความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวฒิุได ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปนรายๆ ไป
          เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
          ๘.๑.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๑.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาให
ความเห็นชอบและใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง และแจงใหคณะกรรมการทราบภายใน ๓๐ วนั นับแต
วันที่ออกคําสัง่แตงตั้ง พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ ฯ   

คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย
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๖

       ๘.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
          ๘.๒.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอฯ ที่คณะกรรมการกําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ
          ๘.๒.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันประเมิน
ผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
          ๘.๒.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
                    (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการประจาํสถาบัน
                    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
           หากเสนอขอตามแบบที่ ๑ ใหแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามถึง
หาคนพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็นเบื้องตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบนัพิจารณา
                        หากเสนอขอตามแบบที่ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็นเบือ้งตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบนัพิจารณา

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับสาขาวชิานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
           ในกรณีที่มีเหตุผลหรอืความจําเปนที่สถาบันไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมกรรมการเปนรายๆ ไป
           เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ โดยแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
           ๘.๒.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๒.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณา
           ๘.๒.๕ เม่ือสภาสถาบันพิจารณาเห็นสมควรแลวใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
พิจารณา
           ๘.๒.๖ คณะกรรมการโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ จํานวนสามถึงหาคนเปน
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมอีกก็ได ทั้งน้ี การตัดสินตองไดรับคะแนนเสยีงจาก
คณะกรรมการประเมิน ฯ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งและเสนอตอคณะกรรมการ และใหการดําเนินการอยูในชั้น
ความลบัทุกขัน้ตอน
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๗
           ๘.๒.๗ คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งเปนศาสตราจารย
และใหเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนนิการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

ขอ ๙ การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
       กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตัง้ผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบตัิหนาทีใ่นตําแหนงยังไมครบระยะเวลาทีก่ําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตรา-
จารย หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชีย่วชาญ หรือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวชิาเชี่ยวชาญเดิม)

โดยใหดําเนินการเปนวธิีพิเศษ
   การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้
        ๙.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ
     ใหเสนอผลงานทางวชิาการและใหดําเนนิการตามวธิีการเชนเดียวกบัการแตงตัง้ตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนหาคนพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของ
ที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง

ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการทีแ่สดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก

๙.๒ รแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษกา
       
      ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะแบบที่ ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการ

เชนเดียวกบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคนพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
การตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสยีง

ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน

หมวดที่ ๓
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------ 

ขอ ๑๐ การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้

๑๐.๑ การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
         ๑๐.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
                  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ
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๘

           ในกรณีที่สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
           ในกรณีที่สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
           ทั้งน้ี ตองทําการสอน รวมทําการสอนหรือควบคมุการปฏิบตัิงานของ
นักศึกษาในวชิาตามหลักสตูรของสถาบนัในขณะที่แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ
         ๑๐.๑.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ
ของ สาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญในการสอนและเสนอ
เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทํา
การสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก
หัวขอที่ผูขอกาํหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามหลกัเกณฑและวธิกีารที่
กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน
         ๑๐.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
           (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศกึษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศ-

นียบัตรใด ๆ หรือ
        ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี
            และ
           (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

๑๐.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
                                       (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงาน
ของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวชิาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
                (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงทีม่าของขอมูลที่นํามาใช
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา
                 (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน
                (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวชิาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชนสวนตวั หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจรงิ ไมขยาย
ขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ
                       (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
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๙

๑๐.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ
๑๐.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

พิเศษ และปฏบิัติหนาทีใ่นตาํแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป   

๑๐.๒.๒. ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวชิาเฉพาะของ
สาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอ
เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทาํการสอนหลาย
วิชาซึ่งแตละวชิานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนง
เปนผูสอนซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามหลกัเกณฑและวธิีการที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน

๑๐.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี

และ
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและ
ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
          ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒) ตองไมซ้ํากับผลงาน
ที่ไดเคยใชสาํหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษมาแลว ทั้งน้ี จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึน้หลังจากการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษดวย

๑๐.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๑๐.๑.๔

๑๐.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ
๑๐.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ

และปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
๑๐.๓.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสตูร

ของสถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในขอบังคับของสภา
สถาบัน

๑๐.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ แบบ
ดังนี้
       แบบที่ ๑ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี

       (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ
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๑๐
           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดีมาก
     และ

        (๒) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด
             แบบที่ ๒ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี
        (๑) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน ซึ่งไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะ
กรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทาํเปนสวนของการศึกษาเพือ่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ
        (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ
        (๓) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด     

ผลงานทางวชิาการตามขอ ๑๐.๓.๓ (๑) (๒) และ(๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ได
เคยใชสําหรบัการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษแลว ทั้งน้ี
จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษดวย

๑๐.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๔

ขอ ๑๑ วธิีการแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนนิการ ดังนี้

การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ
รองศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเชนเดียวกันกับการแตงตั้งคณาจารยประจํา
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยอนุโลม

การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน
เชนเดียวกันกบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยอนุโลม

การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหแตงตั้งเปน
อาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ตามลําดับ

ขอ ๑๒ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ โดยวธิีพิเศษ

กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรือรองศาสตราจารยพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง
แตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๑, ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๓.๑ แลวแตกรณี ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นได
( เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยพิเศษ
โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษมากอน หรืออาจเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษผูซึ่งมี
คุณวุฒิไมเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางๆ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ หรอืศาสตราจารยพิเศษ)

ทั้งน้ี ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองมีความรูความสามารถสูงและมคีวามเชี่ยวชาญ
พิเศษ รวมทัง้มีผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพดีเดน
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๑๑
สวนวธิีการเสนอกําหนดตําแหนงใหดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกันกับวธิีการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษโดยอนุโลม

ขอ ๑๓ แบบคําขอฯ แบบเสนอแตงตั้งฯ แบบแสดงหลกัฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ลักษณะการมีสวนรวมในผลงาน
ทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนก
ตามระดับคุณภาพ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบยีบนี้

ขอ ๑๔ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับทีไ่ด
เคยขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพือ่พิจารณา
กําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้งหนึ่ง ให
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นทีผ่านการพิจารณามาแลว
นั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก

หมวดที่ ๔
การแตงตั้งผูที่เคยดํารงตาํแหนงทางวชิาการมากอน

----------------------------------

ขอ ๑๕ สถาบันอาจแตงตัง้บุคคลที่เคยดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือ
สถาบันชั้นสูงในตางประเทศมากอน ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาและระดบัตําแหนงที่ไมสูง
กวาที่บคุคลนัน้เคยดํารงอยูก็ได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
   ตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงในตางประเทศที่จะนํามาใช
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตามทีก่ําหนดในวรรคตนน้ัน จะตองเปนตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดวย

ขอ ๑๖ การดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามกรณีที่กําหนดในขอ ๑๕
ใหดําเนินการดังตอไปน้ี
   ๑๖.๑ ใหสถาบันตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ใหถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๕ โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหนงทางวิชาการเดิมจาก
สถาบันอุดมศกึษาหรือสถาบันชั้นสูงเดิมที่ไดรบัการแตงตั้ง และตรวจสอบการรบัรองสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันชัน้สูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาที่ผูนั้นไดเคยรับแตงตั้งของสถาบัน
อุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสงูตางประเทศนั้น แลวแตกรณี แลวเสนอผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา
         ๑๖.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาผลงานทาง
วิชาการและอาจดําเนินการตามหมวดที่ ๒ กอนนําเสนอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบให
ดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการตอไป
          ๑๖.๓ เม่ืออธิการบดสีั่งแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการตามอํานาจและตามที่สภา
สถาบันเห็นชอบแลว ใหรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับ
จากวันออกคําสั่งแตงตั้ง ฯ พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งของสถาบัน สําเนาคําสั่งแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทาง

226



๑๒
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันชัน้สูงเดิมตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๕
              คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในกรณีนี้ จะตองระบสุาขาวิชาของตําแหนง
ทางวิชาการทีส่ั่งแตงตั้งพรอมทั้งระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการเดิมของบุคคลนั้นไวดวย

หมวดที่ ๕
การลงโทษ

_____________________

ขอ ๑๗ ใหสภาสถาบันพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอกาํหนด
ตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผดิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทาง
วิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ดังตอไปน้ี

๑๗.๑ กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับ
ความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือนําผลงานทาง
วิชาการของผูอ่ืนไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง
ใหสภาสถาบนัมีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและดําเนินการทางวินัยตาม
ขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการมกีําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวนัที่สภาสถาบนัมีมติ

๑๗.๒ กรณีที่ไดรับการเห็นชอบใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้นเปนการ
ลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนหรือนําเอาผลงานของผูอ่ืนไปใชโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง
ใหสภาสถาบันมีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ใหสภาสถาบันพิจารณา
เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการเพื่อนําความกราบบังคับทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน
และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหาม
ผูกระทําผิดนัน้ เสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตัง้แตวันที่สภาสถาบัน
มีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน แลวแตกรณี

เม่ืออธิการบดีออกคําสั่งลงโทษตามมติสภาสถาบันในทุกกรณีขางตนแลว ใหรายงาน
ใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวนั นับตั้งแตวนัที่ออกคําสั่ง พรอมสําเนาคําสั่งฯ ของสถาบัน

หมวดที่ ๖
การอุทธรณ

----------------------------------

ขอ ๑๘ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑทีค่ณะกรรมการ
กําหนดผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอสภา
สถาบันไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รบัทราบมติ
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๑๓

เม่ือสภาสถาบันไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบนัพิจารณาคําอุทธรณ เม่ือมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัย และใหคํา
วินิจฉัยของสภาสถาบันถือเปนที่สุด

ขอ ๑๙ กรณีที่มีความจําเปนใหสภาสถาบันออกระเบยีบ หรือขอบังคับ หรือประกาศเพื่อกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการที่ไมต่าํกวามาตรฐานที่กําหนดในระเบียบนี้เพิ่มเติม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบ
นี้ได

บทเฉพาะกาล
___________________

ขอ ๒๐ การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบนัไดรับเรื่อง
ไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามระเบียบ
คณะกรรมการ เรื่องมาตรฐานหลักเกณฑและวธิีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ใหใชระเบียบนี้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๑๔

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ

สวนที่ ๑  : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดํารงตําแหนง............................................

(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)
โดยวิธี..........................

ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................

สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................

--------------------------------

๑. ประวัติสวนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปเกิด
๑.๒ อายุ ....... ป
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)

คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕

๒. ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ........................................................... 
๒.๒ ไดรับแตงตั้งเปนตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 

๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................
เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .... 

๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา......................................................
เม่ือวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....

๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
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๑๕

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด)

๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห เปดสอนภาค/ปการศึกษา

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเร่ืองที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ

ตอสัปดาห)
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)

๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

๔.๑.๑ ผลงานวิจัย
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...............
                                  ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
          ๔.๑.๑.๒  .................................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมา
แลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

มาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑ ......................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   
                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๑๖

๔.๑.๒.๒  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๒.๓  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๓.๒  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๓.๓  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)

 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใดมา
ประกอบการพิจารณาดวย)
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๑๗
๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย

๔.๒.๑ ผลงานวิจัย
๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๑.๒  .................................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๑.๓  .................................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๒.๒  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๒.๓  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๑๘
๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ

๔.๒.๓.๑  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๓.๒  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๓.๓  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)

 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใดมา
ประกอบการพิจารณาดวย)

๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย
๔.๓.๑ ผลงานวิจัย

๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๑.๒  .................................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๑๙

๔.๓.๑.๓  .................................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๒.๒  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๒.๓  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ
๔.๓.๓.๑  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๓.๒  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๒๐

๔.๓.๓.๓  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)

 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย)

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ        

                   (........................................................) 

ตําแหนง..........................................................

        วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
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๒๑

สวนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง......................................
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)

ในสาขาวิชา ......................................................
โดยวิธี..............................................
ของ....................................................

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................

--------------------------------

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง..(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย).. แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว...........................................เปนผูมีคุณสมบตัิ... (ครบถวน/

ไมครบถวน)….. ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

ลงชื่อ...................................................

                                       (...................................................) 

ตําแหนง  ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา..

                                       วันที่........เดือน.................พ.ศ....

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา

ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว..............................................เปนผูมีคุณสมบัติ
...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)... ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)...

ลงชื่อ...................................................

                                       (...................................................) 

ตําแหนง.......................................................

                                       วันที่........เดือน.................พ.ศ....
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๒๒

สวนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย) ......ในการประชุม
ครั้งที่........./.........เม่ือวันที่.............................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว.....................
......................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ).......ในการสอน
มีคุณภาพ......(อยู/ไมอยู)......ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด

       ลงชื่อ...........................................................

              (...................................................)

       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
         วันที่......เดือน...................พ.ศ.....
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๒๓

สวนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...............................................ในการประชุมครั้งที่....../......เม่ือวันที่
......................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว..................ซึ่งขอกําหนด
ตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............แลวเห็นวา

๑) งานวิจัย.....เร่ือง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด......เร่ือง ไดแก
      ๑.๑)............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .... คุณภาพอยูในระดับ..........

                  ๑.๒)............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ......คุณภาพอยูในระดับ..........

๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น.......เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด.........เร่ือง ไดแก
      ๒.๑)............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....... คุณภาพอยูในระดับ..........

      ๒.๒)............................................ ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....... คุณภาพอยูในระดับ..........

๓) ตํารา/หนังสือ.......เร่ือง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด.......เร่ือง
ไดแก
      ๓.๑).............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...... คุณภาพอยูในระดับ........

               ๓.๒).............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....... คุณภาพอยูในระดับ........

๔) บทความทางวิชาการ.....เร่ือง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
.........เร่ือง ไดแก
      ๔.๑).............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ........คุณภาพอยูในระดับ........

      ๔.๒).............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ....... คุณภาพอยูในระดับ........

           (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)

ลงชื่อ..........................................................

     (.......................................................)

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

                          วันที่......เดือน...................พ.ศ....
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๒๔

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...............

(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)........................ในการประชุมครั้งที่............เม่ือวันที่..............พิจารณา
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.........................................ตามที่คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแลว
เห็นวา.....(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/และตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ).....คุณภาพ...

(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดและเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด จึงเห็น.........(สมควร/ ไมสมควร).............ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว....
...................................เปนตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)...ในสาขาวิชา
..........................และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ลงชื่อ.......................................................

              (...................................................)

ตําแหนง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .... 

สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย).................ในการประชุม
ครั้งที่....../........ เม่ือวันที่..... เดือน..............พ.ศ..... พิจารณาแลวมีมติ...(อนุมัติ/ไมอนุมัติ).. 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว.................................ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา.........................................ไดตั้งแตวันที่...............................

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑ และแจงใหคณะกรรมการ ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอรับการพิจารณาแตงตั้งฯ

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย) ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหคําแนะนําสําหรับ
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว................ใหดาํรงตําแหนงศาสตราจารย
ในสาขาวิชา ................................ไดตั้งแตวันที่.............................พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ ฯ

ลงชื่อ.........................................................

                                   (...................................................) 

ตําแหนง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
                วันที่......เดือน...................พ.ศ....
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เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------

๒. แบบเสนอแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดย
ผูบังคับบญัชา

สวนที่ ๑  : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวชิาการ
เพื่อขอดํารงตําแหนง............................................

(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)
โดยวิธี..........................

ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................

สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................

--------------------------------
๑. ประวัติสวนตัว

๑.๑ วัน เดือน ปเกิด
๑.๒ อายุ ....... ป
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)

คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕

๒. ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ........................................................... 
๒.๒ ไดรับแตงตั้งเปนตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่............เดือน.............................พ.ศ....
๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................

เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ....
๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา......................................................

เม่ือวันที่.........เดือน......................พ.ศ....

๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ
๒.๕.๑
๒.๕.๒
๒.๕.๓
๒.๕.๔
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๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด)

๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห เปดสอนภาค/ปการศึกษา

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเร่ืองที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการ
ใหบริการตอสัปดาห)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอ
สัปดาห)

๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)

๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

๔.๑.๑ ผลงานวิจัย
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
         ไมเคยใช

เคยใช (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...............

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
        ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑ .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๒.๒  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๒.๓  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๓.๒  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๓.๓  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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      (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)

      (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย)

๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย
๔.๒.๑ ผลงานวิจัย

๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๑.๒  .................................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๑.๓  .................................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. .... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๒.๒  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๔.๒.๒.๓  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ
๔.๒.๓.๑  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๓.๒  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๓.๓  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

         (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)

         (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย)

๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย
๔.๓.๑ ผลงานวิจัย

๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๔.๓.๑.๒  .................................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๑.๓  .................................................................................................

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๒.๒  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๒.๓  .................................................................................................

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ
๔.๓.๓.๑  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)
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๓๑

๔.๓.๓.๒  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
          ไมเคยใช   

                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

๔.๓.๓.๓  .................................................................................................

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
         ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..........

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด)

             (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)

             (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย)

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................ผูบังคับบัญชาระดับคณบดี/เทียบเทา
                 (........................................................) 

ตาํแหนง..........................................................

        วันที่..........เดือน.................พ.ศ....

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................ตาํแหนง.............................ยินยอม
ใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน..........................................................ในสาขาวิชา
...................................................................... 

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

ตําแหนง...........................................................

วันที่........เดือน...............พ.ศ....
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๓๒

สวนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)......ในการประชุม
ครั้งที่..../.........เม่ือวันที่................................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................
แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ).....ในการสอน มีคุณภาพ...

(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด

                ลงชื่อ...........................................................

                            (...................................................) 

                 ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
                    วันที่......เดือน...................พ.ศ....
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๓๓

สวนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.....................ในการประชุมครั้งที่.../......เม่ือวันที่.........................รวม
..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.............................ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน
..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............แลวเห็นวา

๑) งานวิจัย.......เร่ือง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด......เร่ือง ไดแก
      ๑.๑)...................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....... คุณภาพอยูในระดับ..............

      ๑.๒).......................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....... คุณภาพอยูในระดับ..............

๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น.......เร่ือง คุณภาพ.......(อยู/ไมอยู).............ในเกณฑที่
คณะกรรมการ กําหนด.........เร่ือง ไดแก
       ๒.๑)...................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ .... คุณภาพอยูในระดับ.................

       ๒.๒) ..................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ .... คุณภาพอยูในระดับ..............

๓) ตํารา/หนังสือ.......เร่ือง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด......เร่ือง
ไดแก
       ๓.๑)........................................ ผูขอมีสวนรวมรอยละ .... คุณภาพอยูในระดับ..............

       ๓.๒)........................................ ผูขอมีสวนรวมรอยละ .... คุณภาพอยูในระดับ.............

๔) บทความทางวิชาการ.......เร่ือง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
.......เร่ือง ไดแก
      ๔.๑) ......................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ..... คุณภาพอยูในระดับ...........

               ๔.๒) ......................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ..... คุณภาพอยูในระดับ..............

           (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)

ลงชื่อ..........................................................

        (.......................................................) 

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

                     วันที่......เดือน...................พ.ศ....
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๓๔

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...(มหาวิทยาลัย/

สถาบัน/วิทยาลัย).....ในการประชุมครั้งที่............เม่ือวันที่........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแลวเห็นวา...(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น/ และ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จึงเห็น..(สมควร
/ไมสมควร)....ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.............................เปนตําแหนง..(ผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).......ในสาขาวิชา.....................และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ลงชื่อ.......................................................

                            (...................................................) 

ตําแหนง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน
               วันที่......เดือน...................พ.ศ....

สวนที่ ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)................ ในการประชุม
ครั้งที่..../..... เม่ือวันที่.... เดือน....................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ....(อนุมัติ/ ไมอนุมัติ)....

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว.................................ใหดาํรงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)..ในสาขาวิชา.....................................ไดตั้งแตวันที่...............................

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) ..ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑ และแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้งฯ

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย) ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหคําแนะนําสําหรับ
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว................ใหดาํรงตําแหนงศาสตราจารย
ในสาขาวิชา ................................ไดตั้งแตวันที่............................พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้งฯ

ลงชื่อ.........................................................

                              (...................................................)

ตําแหนง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
              วันที่......เดือน...................พ.ศ....
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๓๕

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------

๓. ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ

๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผูขอตองเปนเจาของ
และเปนผูดําเนินการเอง

๓.๒ ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ และตองเปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น

๓.๓ สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย ผูขอตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือผูขอ
ตองเปนผูดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และตองมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เก่ียวเนื่องสอดคลองกัน
ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง

๓.๔ ในกรณีงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปนผูดําเนิน
การหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เร่ือง และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวา
รอยละ ๕๐

๓.๕ ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐

ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ
การวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให
ขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมีการ
เสนอผลงานทางวิชาการที่มีผูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมีสวน
รวมในผลงานเรื่องนั้นรอยละเทาใด รวมทั้งระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปนจริง
จะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ โดยใหสถาบันสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป

การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละชิ้น เม่ือไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลง
ไมได

๓.๗ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยที่ใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
หมายความถึงหามมิใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผูขอกําหนดตําแหนง มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
เวนแตผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง จนปรากฏ
ผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น
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๓๖

๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีชื่อ
ผูใดระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยขึ้นอยู
กับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูปของ
ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนที่
ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทั้งน้ีเปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรืออาจารยที่
ปรึกษาเปนผูริเร่ิม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น
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๓๗

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------

๔. แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ ตํารา หนังสือ งานวิจัย       ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น

ผูรวมงาน จํานวน........คน แตละคนมีสวนรวมดังน้ี : 

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ และหนาท่ีความรับผิดชอบ

หมายเหตุ
ลงชื่อ .............................................

        (......................................) 

ลงชื่อ .............................................

        (......................................) 

ลงชื่อ .............................................

        (......................................) 

ลงชื่อ .............................................

        (......................................) 
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๓๘
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

------------------------------

๕. แนวทางการประเมินผลการสอน
หลักเกณฑ

ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันประเมินผลการสอนวา ผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางใน
การประเมิน ดังตอไปนี้

๑. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่
วางไว โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะ
คุณภาพ ตามตารางแนบทาย)

๒. มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน
๓. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตาม

การสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพื่อใหผูเรียน
คิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน

๔. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เก่ียวของ
๕. มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม
๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณตาม

ความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใชส่ือการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี
๘. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน
๙. มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน

นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน อาจกําหนดแนวทาง
ในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได โดยตองกําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกันกอนการ
ประเมิน

วิธีการ
๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการ

สอนในชั้นตนวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ
หรือเชี่ยวชาญ)

๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ประเมินผลการสอนของ
ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) ทั้งน้ี อาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
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๓๙

คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ

เอกสารประกอบการสอน

คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดม
ศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสําคัญ
ของผูสอนในการใชประกอบการสอน

เปนเอกสารหรือส่ืออื่นๆ ที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีส่ิงตางๆ ดังตอไปน้ี เพิ่มขึ้นอีกก็ได
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเนื่อง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน

อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออื่นๆ เชน ซีดีรอม
ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว

อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ

คําจํากัดความของเอกสารคําสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ

เอกสารคําสอน

คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอน
ใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญ
ของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ

เปนเอกสารรูปเลมหรือส่ืออื่นๆที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน
รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเนื่อง แผนภูมิ
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบาย
ภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอมูล และ
บรรณานุกรมที่ทันสมัย

ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือส่ืออื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว

อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ
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๔๐

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ

บทความทางวิชาการ

คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน
ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใน
ประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยาง
เปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย

เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรอืที่มาของ
ประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุปมกีาร
อางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ

ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรอืเปนสื่ออิเล็กทรอนกิส
ที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตางๆ ในหนงัสือนั้นแลว
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชมุทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดบันานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความตางๆ ที่นําเสนอนั้นแลว

เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “บทความทาง
วิชาการ” นั้นแลว การนํา “บทความทางวิชาการ” นัน้ มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด
สวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ
“บทความทางวิชาการ” นั้นอกีครั้งหนึ่งจะกระทําไมได

ระดับดี เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย
มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดยีวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรอืนําไปปฏิบัติได

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถงึระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มกีารกระตุนใหเกดิความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถอืและยอมรับในวง

วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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๔๑

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ)

ตํารา

คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเปน
สวนหน่ึงของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด
วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

เน้ือหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการ

ทั้งน้ี ผูขอจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการดวย

ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน จนถึงระดับ
ที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและ
ทําความ เขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป
การอางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ

การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ
(PUBLISHING HOUSE) หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได
แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน

ทั้งน้ี ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดม
ศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตองใชในการเรียน
การสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา

เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว การนํา “ตํารา” นั้นไปแกไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
ใหมีการประเมินคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหน่ึงอาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร
“ตํารา” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
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๔๒

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ)

ตํารา

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ

แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไป
ปฏิบัติได

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ
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๔๓
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ)

หนังสือ
คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของผูเขียน
ที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนือ้หาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตอง
สอดคลองหรอืเปนไปตามขอกําหนดของหลกัสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรและไม
จําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ เนือ้หาสาระของหนังสือ
ตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนือ้เรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้ อาจมีอางอิงแหลงขอมลูที่ทันสมัยและครบถวนสมบรูณ

การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพมิพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่ๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรปูของซีดีรอม ฯลฯ

การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได
แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน

ทั้งนี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชนมา
แลวไมนอยกวาสี่เดือน

เมื่อไดมกีารพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว การนํา “หนังสือ” นั้นไปแกไข
ปรับปรุงหรอืเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
ใหมีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นัน้อีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร
“หนังสือ” นัน้ใหมอีกครัง้หนึ่ง

ระดับดี เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ

เปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่และประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขยีนที่เปนการแสดง

ใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรอืนาํไปปฏิบัติได

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม

     (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
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๔๔
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ)

งานวิจัย

คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบหรอืขอสรุป
รวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอือ้ตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต
อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research
    Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรมปริทัศน สมมติฐาน

การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและให
ขอเสนอแนะ การอางอิง และอื่นๆ

๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมคีวามกระชับและสั้น
สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผย

แพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรอืเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

คุณภาพ
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ

ไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
     (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐานวา

ไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคณุวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยงัวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง

เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย”
นัน้แลว การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด สวนหนึ่ง เพือ่นํามาเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นัน้อีกครัง้หนึ่งจะ
กระทําไมได

ระดับดี เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถกูตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนาํเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิมที่เคย

มีผูศึกษาแลว
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการสรางองค

ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทางวชิาการ
อยางชัดเจน

๒. เปนที่ยอมรับและไดรบัการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

259



๔๕
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ)

ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น

คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความทางวิชาการ
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐ
เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน สิง่กอสราง หรือผลงานดานศิลปะ หรือ
สารานุกรม

รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรอื
ประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคณุคาในสาขาวิชานั้น ๆ
ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษา
ตางประเทศหนึ่งเปนภาษา ตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบายและชี้ใหเห็นวา
งานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู หรอืใหวิธีการที่จะ
เปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น และแสดงถงึความ สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สําหรับ
ผลงานที่มุงเชงิปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมหีลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงให
เห็นคุณคาของผลงาน

๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรอืการบนัทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการ

พัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขา
วิชาหนึ่งๆ หรอืหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด

๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรอืผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน หรอืแสดง
หลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนัน้ดวยมีวิธีการเผยแพร ดังนี้

    (๑) การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ
         (PUBLISHING HOUSE) หรอื โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
    (๒) การเผยแพรโดยสื่ออเิล็กทรอนิกสอืน่ๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซดีีรอม ฯลฯ
    (๓) การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรอืโดยมีการนําไปใช

หรือประยุกตใชอยางแพรหลาย
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชา

ตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น
ทัง้นี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา

คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชน
มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน

ระดับดี เปนผลงานใหม หรอืเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และผลงาน
นั้นกอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. ไดรับการรบัรองโดยองคกรทางวิชาการ หรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่เสนอ
หรือ
๒. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรบัของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนทีย่อมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ และ/
หรอืวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
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๔๖
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ)

งานแปล

คํานิยาม

การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรอืประวัติศาสตร หรอื
วิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลว
จะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศ
เปนภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่ง
เปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ประเภทหนึ่ง)

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพมิพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ
    (PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่ๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรปูของซีดีรอมฯลฯ

การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จาํนวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได
แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน

ทัง้นี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชน
มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน

เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว การนาํ “งานแปล” นัน้ไปแกไข
ปรับปรุงหรอืเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
ใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นัน้อีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร
“งานแปล” นั้นใหมอีกครั้งหนึง่

ระดับดี เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือ
วัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะห
และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย

มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
ระดับดีมาก เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถงึความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด
และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนดิ และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก

มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้งในลักษณะ
ที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี

มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค
ระดับดีเดน ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก
โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางวิชาการ

๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได
๓. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการบุกเบิก

ทางวิชาการ
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๔๗
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

------------------------------
๗. ตัวอยางแนบทายระเบียบ

กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น

นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา ๖ ป ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก ๑ ป ๘ เดือน ใหนับระยะเวลา
ทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ป (เทากับ ๖/๙ = ๒/๓ กับสอน
หลังจากปริญญาโท ๑ ป ๘ เดือนเทากับ ๑/๓ เม่ือรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได

วิธีการคํานวณดังนี้

อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี ๖ ป   = ๗๒ เดือน

เพราะฉะนั้นยังขาดในสวนที่ใชปริญญาตรี      = (๙ X ๑๒) ๑๐๘ - ๗๒ = ๓๖ เดือน
๕
๙ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองเอา .๕๕๕๕  = (๑๐๘ : (๕X๑๒) ๖๐)

       = ๓๖ X .๕๕๕๕ = ๒๐ เดือน = ๑ ป ๘ เดือน

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก ๑ ป ๘ เดือน

กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา

หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ หากประสงคจะขอตําแหนงทางวิชาการ
ก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนงโดยวิธีปกติเทานั้น

-------------------------------
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวธิีการไดมาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการประจาํสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

---------------------------------

เพ่ือใหการปฏิบัติเกี่ยวกบัการไดมาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน ตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

เปนไปในมาตรฐานเดียวกัน จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 24 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2547 

เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 กําหนดคุณสมบัติ หลกัเกณฑและวธิีการไดมาของคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการกําหนด
คุณสมบัติ หลกัเกณฑและวธิีการไดมาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2547” 

ขอ 2 ในระเบียบนี้
   “สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   “สถาบันอุดมศกึษาเอกชน” หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่ใหการศึกษา
ระดับปริญญาแกบุคคลหนึ่งคนขึ้นไป
               * ขอ 3 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย

  (1) ประธานกรรมการ จะตองแตงตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
  (2) กรรมการผูทรงคุณวฒิุจะตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน ที่คดัสรรจากบัญชี

รายชื่อผูทรงคณุวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จํานวนไมนอยกวาหกคนแตไมเกนิสิบสองคน

ขอ 4 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และ
ใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนที่สิน้สุด
    ประกาศ ณ วันที่  3 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

ลงชื่อ พจน สะเพียรชัย
(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ความในขอ 3 และขอ 4 เดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหงระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย การกําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่  11 เมษายน พ.ศ. 2549 และใหใชขอความในขอ 3 ที่พิมพปรากฏไวนี้แทน
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยวิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กอนนําความกราบบังคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง

พ.ศ. 2551 

---------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ
และวธิีการพิจารณาใหคําแนะนําประกอบการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ใหสอดคลองกับ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวธิีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24(4) แหงพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ประกอบกับขอ 8.2.5 และขอ 8.2.7 ของระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑ
และวธิีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2550

ประกอบกับมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 

จึงกําหนดวิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กอนนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดังตอไปน้ี

ขอ  1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยวธิีการพจิารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กอนนําความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
พ.ศ. 2551 ”    

ขอ  2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ  3 ใหยกเลิกระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑและวิธกีาร

พิจารณาใหคําแนะนําประกอบการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้
ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

ขอ 4 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการตามระเบียบนี้ และใหมี
อํานาจในการออกประกาศหรือคําสั่ง และวินิจฉัยชีข้าดในกรณีที่เกดิปญหาจากการปฏิบัตติามระเบียบนี้

ขอ 5 เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสนอการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ กอนที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ แตงตัง้ ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ
บุคคลนั้นตามหลักเกณฑดังนี้
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  (1)  กระบวนการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
ตองถูกตองตามหลักเกณฑและวธิีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว
  (2)  การแตงตั้งผูทรงคุณวฒิุเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการตองเปนไปตาม
วิธีการทีค่ณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว
  (3)  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีมติอนุมัติกําหนดตาํแหนงเปนศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพิเศษในสาขาวิชาทีถู่กตอง และวันที่แตงตั้งมีความถูกตอง
  (4)  ไมปรากฏวามีการดําเนินการที่มิชอบดวยกฎหมายอยางชัดแจงในประการอื่น

ขอ  6 หากคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาการดาํเนินการไมเปนไป
ตามขอ 5 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการแจงสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อ
ทราบตอไป

ประกาศ ณ วันที่   14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

      (ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

               ประธานกรรมการ
                 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2550 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2550) 

-----------------------------

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไดกําหนดระเบียบวาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่มีหลักเกณฑและ
วิธีการเดียวกนักับประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ทุกฉบับ รวมทั้งบัญชีรายชือ่ผูทรงคุณวฒิุเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ และบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวฒิุเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ดวยนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2550 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2550

ไดพิจารณาเห็นวา โดยหลักการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนตองมีมาตรฐานทางวชิาการเดียวกัน
และเพ่ือลดความซ้ําซอนและขั้นตอนในการดําเนินงาน จึงมีมติใหความเห็นชอบใหบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.อ. กําหนดเพื่อการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ และคณะกรรมการ
เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เปนบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กําหนดดวย

----------------------------------

หมายเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว4 ลงวันที่  2 มกราคม 2550 

แจงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทราบพรอมกับสงบัญชีรายชื่อผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดวย
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ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑและวธิีการสอบสวนคณาจารย

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

อาศัยตามอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ จึงมีมติกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการสอบสวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนําไปออก
ขอบังคับวาดวยการสอบสวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้

๑. ขอบังคับวาดวยการสอบสวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางนอย
ตองมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี

๒. ใหถือวาการกระทําตอไปน้ีของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอ ันด ี ตามมาตรา ๔๖  (๓ ) แหงพระราชบ ัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองดําเนินการใหมีการ
สอบสวน
    (ก) การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ
    (ข) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคู
สมรสของตนเอง
    (ค) เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับ
บริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
    (ง) การเปดเผยความลบัของนักศึกษาทีไ่ดมาจากการปฏิบัติหนาทีห่รือจากความ
ไววางใจโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
    (จ) การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
    (ฉ) เปดเผยขอสอบโดยมิชอบ

๓. กําหนดอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนใหชัดเจน
๔. มีการกลาวหาและการแจงขอกลาวหา
๕. มีการตรวจสอบความถูกตองของพยานหลักฐาน
๖. ใหโอกาสในการคัดคานกรรมการสอบสวน
๗. ตองมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวน
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-๒-

    ๘. ใหโอกาสในการนําทนายความหรอืที่ปรึกษากฎหมายเขารับฟงการสอบสวน
๙. ตองมีการลงมติและนับคะแนนเสียงของคณะกรรมการสอบสวน
๑๐. ตองกําหนดวิธีการพักงานระหวางสอบสวนใหชัดเจน
๑๑. ตองกําหนดโทษและวิธีการลงโทษ
๑๒. ตองจัดทํารายงานการสอบสวน
๑๓. ตองมีการตรวจหรือคัดคานสํานวนสอบสวน
๑๔. ใหโอกาสอุทธรณคําสั่งลงโทษ

    ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑)/ ว ๑๒๔๔    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
         ๓๒๘ ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี
         กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
            ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง การถอดถอนคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙๗ วรรคสอง กําหนด
ใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสอบสวนเพือ่ถอดถอนคณาจารยที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสียหรอืบกพรองในศีลธรรมอันดี ตามมาตรา ๔๖(๓) ออกจากตําแหนง ซึ่งเปนเหตุให
ผูนั้นตองพนจากตําแหนงวชิาการไปดวย นั้น
   คณะกรรมการการอุดมศกึษาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑
ไดพิจารณาเห็นวาตามกฎหมายฉบับนี้ไมไดกําหนดชัดเจนวาการกระทําหรือพฤติกรรมในลักษณะใดที่ถือ
เปนความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ตามมาตรา ๔๖(๓) ดังกลาว ฉะนั้น เพ่ือให
ความประพฤติของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเปนไปในแนวทางมาตรฐานเดียวกัน
จึงมีมติกําหนดใหการกระทาํหรือพฤตกิรรมของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปน้ีเปนความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศลีธรรมอันดีตามมาตรา ๔๖(๓) เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงนําไป
ใชปฏิบตัิเปนเหตุในการถอดถอนคณาจารยออกจากตําแหนงตามมาตรา ๙๗ วรรคสองตอไป

๑. การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ
๒. การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึง่มิใชคูสมรสของตนเอง
๓. เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการเพื่อ
กระทําหรือไมกระทําการใด

๔. การเปดเผยความลบัของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาทีห่รือจากความไววางใจ
โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ

๖. การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศลีธรรม
อันดีของประชาชนอยางรายแรง

๗. เปดเผยขอสอบโดยมิชอบ

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและยึดถือปฏิบตัิตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง

       ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ สุเมธ แยมนุน
(นายสุเมธ แยมนุน)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักนิติการ
กลุมนิติการและคดี
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๓๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๐๙
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยหลักเกณฑการจัดทํารายงานประจําป ประเภทตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๗
-------------------------

เพ่ือใหการจัดทํารายงานประจําป ประเภทตาง ๆ ของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน เปนไปดวย
ความเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๔๗ ออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑการจัดทํารายงานประจําป ประเภทตาง ๆ ของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนี้เรียกวา ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการจัดทํา
รายงานประจําป ประเภทตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗

ขอ ๒ ใหอธิการบดีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จัดทํารายงานประจําป ประเภทตาง ๆ
ทุก ๆ ปการศกึษาตามกําหนดดังนี้

๒.๑ รายงานขอมูลสถานภาพการจัดการศึกษา ตามรายละเอียดที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ประกอบดวย

              (๑) รายงานประมาณการรับนักศึกษาเขาใหม
              (๒) รายงานจํานวนนักศึกษาปจจุบัน
              (๓) รายงานจํานวนบุคลากรปจจุบัน
              (๔) รายงานจํานวนหลักสตูร/สาขาวชิาปจจุบัน
              (๕) รายงานแสดงพื้นที่ และอาคาร สถานที่ ปจจุบัน

๒.๒ รายงานสัมฤทธิผลการดําเนินงานในรอบปการศกึษา ตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามรายละเอียดทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ไดแก รายงานประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย
          (๑) สภาพปจจุบันของสถานศึกษา

              (๒) ผลการประเมินการดําเนินงานของสถาบัน
              (๓) ขอเสนอแนะหรือแผนพัฒนาสถาบัน
ขอ ๓ ใหอธิการบดีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจัดสงรายงานตามขอ ๒ ภายในกําหนดเวลา

ดังนี้
รายงานตามขอ ๒.๑ (๑) ใหจัดสงภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ของแตละป
รายงานตามขอ ๒.๑ (๒) – (๕) ใหจัดสงภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของแตละป
รายงานตามขอ ๒.๒ ใหจัดสงภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของแตละป
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๒

ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้าดปญหาอันเกิดจากการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

                       (ลงชื่อ) ภาวิช ทองโรจน
               (รองศาสตราจารยภาวิช ทองโรจน)
รักษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๗

เพ่ือใหการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองตามความในมาตรา ๔๓(๙) ประกอบกับมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๔๓(๙) ประกอบกับมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุมครั้ง
ที่ ๒/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไดกําหนดหลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงาน
งบการเงินประจําปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไวดังนี้

๑. ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “หลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําป
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗”

๒. ในประกาศนี้
 “รอบระยะบัญชี” หมายความวา รอบระยะเวลาบัญชีนับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน และ

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ขอปถัดไป
๓. ประกาศนี้ใหใชตั้งแตรอบระยะบัญชีป พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนไป
๔. ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําแบบรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตและแบบรายงานงบการเงินของกองทุนประเภทตางๆ เมื่อสิ้นงวดบัญชีหนึ่งๆ ดังนี้
      (๑) แบบ รกอ. ๕/๑ รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
      (๒) แบบ รกอ. ๕/๒ งบดุลรวม
      (๓) แบบ รกอ. ๕/๒.๑ งบดุล - กองทุนทั่วไป
      (๔) แบบ รกอ. ๕/๒.๒ งบดุล - กองทุนทรัพยสินถาวร
      (๕) แบบ รกอ. ๕/๒.๓ งบดุล - กองทุนวิจัย
      (๖) แบบ รกอ. ๕/๒.๔ งบดลุ - กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี
      (๗) แบบ รกอ. ๕/๒.๕ งบดุล - กองทุนพัฒนาบุคลากร
      (๘) แบบ รกอ. ๕/๒.๖ งบดุล – กองทุนสงเคราะห
 (๙) แบบ รกอ. ๕/๒.๗ งบดุล – กองทุนอ่ืน
 (๑๐) แบบ รกอ. ๕/๓ งบรายไดคาใชจายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ทุนสะสมรวม

272



๒

(๑๑) แบบ รกอ. ๕/๓.๑ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
    ทุนสะสม - กองทุนทั่วไป
(๑๒) แบบ รกอ. ๕/๓.๒ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ทุนสะสม - กองทุนทรัพยสินถาวร
(๑๓) แบบ รกอ. ๕/๓.๓ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ทุนสะสม - กองทุนวิจัย
(๑๔) แบบ รกอ. ๕/๓.๔ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ทุนสะสม - กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี
(๑๕) แบบ รกอ. ๕/๓.๕ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ทุนสะสม - กองทุนพัฒนาบุคลากร
(๑๖) แบบ รกอ. ๕/๓.๖ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ทุนสะสม - กองทุนสงเคราะห
(๑๗) แบบ รกอ. ๕/๓.๗ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ทุนสะสม - กองทุนอ่ืน
(๑๘) แบบ รกอ. ๕/๔ งบกระแสเงินสดรวม
(๑๙) แบบ รกอ. ๕/๕ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(๒๐) แบบ รกอ. ๕/๖ รายละเอียดรายได
(๒๑) แบบ รกอ. ๕/๗ รายละเอียดคาใชจาย
(๒๒) แบบ รกอ. ๕/๘ รายละเอียดสินทรัพยไมหมุนเวียนและคาเสื่อมราคา

สะสม
๕. การจัดทํางบการเงินตามระบบบัญชีกองทุนใหเปนไปตามหลักการและวิธีการ ทายประกาศนี้
๖. กรณีที่มีกองทุนอ่ืนนอกจากที่ระบุขางตน ใหแสดงงบดุล งบรายไดคาใชจาย และงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของกองทุน นั้นๆ โดยอนุโลมตามแนบทายประกาศฯนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบทาย

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เร่ือง หลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําป

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 

274



แบบ รกอ.  5/1
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สภา………(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)……………..
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่  ....  .........  25... และ  25... งบรายไดคาใชจายรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม และงบกระแสเงินสดรวม รวมทั้งงบดุลกองทุน งบรายได
คาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมกองทุน สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ซึ่งอธิการบดีของ(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) เปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผล วางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ (ระบุชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหาร
เปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่.. ..........  25... และ  25.. ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ (ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

     (ลายมือช่ือ)..................................
(.....................................)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน..............

ชื่อและที่ตั้งสํานักงาน.....................................

วันที่...............................
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แบบ รกอ. 5/2 
(ชื่อสถาบัน)
งบดุลรวม

ณ วันที่  ....  ...............  25.. และ  25.. 

                                                                            หนวย : บาท
25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปที่ผานมา)

        สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
รายไดคางรับ
คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น     ______________     ______________ 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน    ______________     ______________ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ  - สุทธิ

ที่ดิน
อาคาร
หนังสือ
อุปกรณ

สินทรัพยไมมีตัวตน     
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น     ______________ ______________ 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
รวมสินทรัพย    ______________ ______________
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
        หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้
เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต
รายไดรับลวงหนา
เงินประกันความเสียหาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

      คาใชจายคางจาย
      ทุนการศึกษาคางจาย
      เงินกองทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย
      เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต
      หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ              ____________     ____________ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน                              ____________     ____________
หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น               ____________     ____________

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน             ____________     ____________
รวมหนี้สิน    ____________     ____________

เงินกองทุน
ทุนจากผูรับใบอนุญาต กองทุนทั่วไป

        กองทุนทรัพยสินถาวร
        กองทุนวิจัย
        กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   
        กองทุนพัฒนาบุคลากร   
        กองทุนสงเคราะห     
        กองทุนอื่น             ____________     ____________ 

รวมทุนจากผูรับใบอนุญาต           ____________     ____________ 
ทุนจากการไดรับบริจาค กองทุนทั่วไป

         กองทุนทรัพยสินถาวร
         กองทุนวิจัย
         กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   
         กองทุนพัฒนาบุคลากร   
         กองทุนสงเคราะห     
         กองทุนอื่น             ____________     ____________ 

รวมทุนจากการบริจาค  (ทุนที่ใชไดแตดอกผล)      ____________     ____________
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

ทุนสะสม        กองทุนทั่วไป
         กองทุนทรัพยสินถาวร
         กองทุนวิจัย   
         กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   
         กองทุนพัฒนาบุคลากร     
         กองทุนสงเคราะห
         กองทุนอื่น             ____________       ____________ 

รวมทุนสะสม            ____________       ____________     
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน
             รวมเงินกองทุน           ____________       ____________

รวมหนี้สินและเงินกองทุน          ____________        ____________
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แบบ รกอ. 5/2.1 
(ชื่อสถาบัน)

งบดุล  - กองทุนทั่วไป
ณ วันที่  ....  ...............  25.. และ  25..

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ - สุทธิ
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ
สินคาคงเหลือ
รายไดคางรับ
คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            ____________       ____________

รวมสินทรัพยหมุนเวียน           ____________       ____________
สินทรัพยไมหมนุเวียน

เงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น            ____________       ____________

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน           ____________       ____________ 
รวมสินทรัพย                       ____________       _____    _____
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
หนี้สินและเงินกองทุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้
เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต
รายไดรับลวงหนา
เงินประกันความเสียหาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

คาใชจายคางจาย
เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                              ____________       ____________

รวมหนี้สินหมุนเวียน                              ____________       ____________
หนี้สินไมหมนุเวียน

เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น              ____________       ____________

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน             ____________       ____________
รวมหนี้สิน             ____________       ____________ 

เงินกองทุน
ทุนจากผูรับใบอนุญาต
ทุนจากการไดรับบริจาค
ทุนสะสม        
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน             ____________       ____________

รวมเงินกองทุน             ____________       ____________ 
รวมหนี้สินและเงินกองทุน                 _  __________       _    _________
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แบบ รกอ.  5/2.2 
(ชื่อสถาบัน)

งบดุล  - กองทุนทรัพยสินถาวร
ณ วันที่  ....  ...............  25.. และ  25..

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ - สุทธิ
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ             ____________       ____________ 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน                         ____________       ____________ 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ                 ____________       ____________ 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน           ____________       ____________ 
รวมสนิทรัพย           ____________         ___________

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้
เจาหนี้-กองทุนตางๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                     ____________       ____________ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน           ____________       ____________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน

 ................................            ____________       ____________ 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน           ____________       ____________ 

รวมหนี้สิน           ____________       ____________ 
เงินกองทุน

ทุนจากผูรับใบอนุญาต
ทุนจากการไดรับบริจาค
ทุนสะสม        
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน             ____________       ____________ 

รวมเงินกองทุน            ____________       ____________ 
รวมหนี้สินและเงินกองทุน          ____________          __________

281



แบบ รกอ.  5/2.3 
(ชื่อสถาบัน)

งบดุล  - กองทุนวิจัย
ณ วันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ            ____________         ____________

รวมสินทรัพยหมุนเวียน           ____________         ____________ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน

ครุภัณฑและอุปกรณเพื่อการวิจัย - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น           ____________         ____________ 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน          ____________         ____________
รวมสินทรัพย         ____________            ________ __

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น          ____________         ____________

รวมหนี้สินหมุนเวียน         ____________         ____________
หนี้สินไมหมุนเวียน
 ................................          ____________         ____________

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน         ____________         ____________
รวมหนี้สิน         ____________         ____________

เงินกองทุน
ทุนจากผูรับใบอนุญาต
ทุนจากการไดรับบริจาค
ทุนสะสม
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน         ____________         ____________

รวมเงินกองทุน         ____________         ____________
รวมหนี้สินและเงินกองทุน        ____________            ________ __
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แบบ รกอ.  5/2.4 
(ชื่อสถาบัน)

งบดุล  - กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี
ณ วันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ           ____________         ____________

รวมสินทรัพยหมุนเวียน          ____________         ____________
สินทรัพยไมหมุนเวียน

หนังสือและวารสารวิชาการ
ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด                               ____________         ____________

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน          ____________         ____________
รวมสินทรัพย          ____________            ________ __

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น          ____________         ____________

รวมหนี้สินหมุนเวียน         ____________         ____________
หนี้สินไมหมุนเวียน
 ................................          ____________         ____________

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน         ____________         ____________
รวมหนี้สิน         ____________         ____________

เงินกองทุน
ทุนจากผูรับใบอนุญาต
ทุนจากการไดรับบริจาค
ทุนสะสม
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน         ____________         ____________

รวมเงินกองทุน         ____________         ____________
รวมหนี้สินและเงินกองทุน       ____________            ________ __
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แบบ รกอ.  5/2.5 
(ชื่อสถาบัน)

งบดุล  - กองทุนพัฒนาบุคลากร
ณ วันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ         ____________         ____________

รวมสินทรัพย                                               ____________            ________ __

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ทุนการศึกษาคางจาย                           ____________         ____________
รวมหนี้สินหมุนเวียน        ____________         ____________

หนี้สินไมหมุนเวียน
 ................................         ____________         ____________

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน        ____________         ____________
รวมหนี้สิน        ____________         ____________

เงินกองทุน
ทุนจากผุรับใบอนุญาต
ทุนจากการไดรับบริจาค
ทุนสะสม
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน         ____________         ____________

รวมเงินกองทุน         ____________         ____________
รวมหนี้สินและเงินกองทุน          ____________            ________ __
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แบบ รกอ.  5/2.6 
(ชื่อสถาบัน)

งบดุล  - กองทุนสงเคราะห
ณ วันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ          ____________         ____________ 

รวมสินทรัพย         ____________            ________ __

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินกองทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย
ทุนการศึกษาคางจาย         ____________         ____________

รวมหนี้สินหมุนเวียน                      ____________         ____________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินทุนบําเหน็จพนักงาน          ____________         ____________ 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน         ____________         ____________ 

รวมหนี้สิน         ____________         ____________ 

เงินกองทุน
ทุนจากผูรับใบอนุญาต
ทุนจากการไดรับบริจาค
ทุนสะสม
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน          ____________         ____________ 

รวมเงินกองทุน         ____________         ____________ 
รวมหนี้สินและเงินกองทุน       ____________            ________ __
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แบบ รกอ.  5/2.7 
(ชื่อสถาบัน)

งบดุล  - กองทุนอื่น
ณ วันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ           ____________         ____________ 

รวมสินทรัพย                                                 ____________            ________ __

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                     ____________         ____________

รวมหนี้สินหมุนเวียน          ____________         ____________
หนี้สินไมหมุนเวียน
 ................................           ____________         ____________

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน          ____________         ____________
รวมหนี้สิน          ____________         ____________ 

เงินกองทุน
ทุนจากผูรับใบอนุญาต
ทุนจากการไดรับบริจาค
ทุนสะสม
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน           ____________         ____________

รวมเงินกองทุน           ____________         ____________
รวมหนี้สินและเงินกองทุน         ____________            ________ __
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แบบ รกอ 5/3 
(ชื่อสถาบัน).......... . 

งบรายไดคาใชจายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม
สําหรับปส้ินสุดวันที่ ......   ................... 25...และ 25...

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
รายได
รายไดจากการดําเนินงาน :

รายไดจากการเรียนการสอน  [แบบ รกอ.5/6)]
รายไดจากการวิจัย  [แบบ รกอ.5/6)]
รายไดจากการบริการทางวิชาการ  [แบบ รกอ.5/6)]
รายไดจากการดําเนินงานอื่น           ____________         ____________ 
รวมรายไดจากการดําเนินงาน      

รายไดจากการบริจาค
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
รายไดอื่น
เงินอุดหนุนจากการวิจัย
ดอกผลจากเงินบริจาค
คาธรรมเนียม
คาปรับ
คาเชารับ       ____________     ____________

รวมรายได     ____________     ____________ 

คาใชจาย
คาใชจายอาคารและสถานที่ (ไมรวมคาเสื่อมราคา)  [แบบ รกอ.5/7)]
คาใชจายการเรียนการสอน  [แบบ รกอ.5/7)]
คาใชจายการบริหาร  [แบบ รกอ.5/7)]
คาใชจายในการวิจัย  [แบบ รกอ.5/7)]
คาใชจายในการบริการทางวิชาการ
คาเสื่อมราคา :

อาคาร และสวนปรับปรุง
ครุภัณฑและอุปกรณ
หนังสือและวารสารวิชาการ
ยานพาหนะ

ดอกเบี้ยจาย
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
ทุนการศึกษาของอาจารยและเจาหนาที่
ทุนการศึกษาของนักศึกษา
คารักษาพยาบาล
คาใชจายอื่น

รางวัลคณาจารยประจําและเจาหนาที่
รางวัลนักศึกษา
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน
คาสมาชิกวารสาร
คาใชจายอื่นๆ     ____________     ____________

รวมคาใชจาย      ____________     ____________ 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายงวดบัญชีนี้
ทุนสะสมตนป ____________     ____________ 

หัก เงินผลประโยชนจัดสรรใหผูรับใบอนุญาต             ____________     ____________
ทุนสะสมสิ้นป                 ____________        ________ __
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แบบ รกอ.  5/3.1 
(ชื่อสถาบัน)

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  - กองทุนทั่วไป
สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

รายได
รายไดจากการดําเนินงาน :

รายไดจากการเรียนการสอน  [แบบ รกอ. 5/6]
รายไดจากการบริการทางวิชาการ [แบบ รกอ. 5/6]
รายไดจากการดําเนินงานอื่น    ____________     ____________

     รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการบริจาค
ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ
รายไดอื่น       ____________     ____________ 

      รวมรายได      ____________     ____________ 

คาใชจาย
คาใชจายอาคารและสถานที่  (ไมรวมคาเสื่อมราคา)  [แบบ รกอ.5/7]
คาใชจายการเรียนการสอน  [แบบ รกอ.5/7)]
คาใชจายการบริหาร [แบบ รกอ.5/7)]
คาใชจายในการบริการทางวิชาการ
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายอื่น
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน
คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจาย     ____________     ____________ 
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายงวดบัญชีนี้   
ทุนสะสมตนป       ____________     ____________ 
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายในปจจุบัน
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
หักเงินชดใชยอดเดบิตในบัญชีทุนสะสม

กองทุนทรัพยสินถาวร
กองทุนวิจัย
กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห
กองทุนอื่น                            ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นปกอนหักเงินจัดสรรจากรายไดสุทธิของปกอน
หักเงินจัดสรรจากรายไดสุทธิของปกอน

กองทุนทรัพยสินถาวร
กองทุนวิจัย
กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห
กองทุนอื่น
เงินผลประโยชนจัดสรรใหผูรับใบอนุญาต             ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นปกอนหักเงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนทั่วไป
หักเงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนทั่วไป(ถามี)

กองทุนทรัพยสินถาวร
กองทุนวิจัย
กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห
กองทุนอื่น                ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นป                 ____________        ________ __
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แบบ รกอ.  5/3.2 

 (ชื่อสถาบัน)
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  - กองทุนทรัพยสินถาวร

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 
หนวย : บาท

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
รายได

เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป-เพื่อซื้อสินทรัพย
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป
รายไดจากการบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น       ____________     ____________

รวมรายได     ____________     ____________ 
คาใชจาย

คาเสื่อมราคา
อาคาร และสวนปรับปรุง
ครุภัณฑและอุปกรณ
ยานพาหนะ

ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนตัดจําหนาย
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพยไมหมุนเวียน   ____________     ____________ 

รวมคาใชจาย     ____________     ____________ 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
ทุนสะสมตนป       ____________     ____________ 
ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ____________     ____________ 
ทุนสะสมสิ้นป                                        ____________        ________ __
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แบบ รกอ.  5/3.3 
 (ชื่อสถาบัน)

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  - กองทุนวิจัย
สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ................  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
รายได

เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป
รายไดจากการวิจัย  [แบบ รกอ. 5/6]
รายไดจากการบริจาค
รายไดอื่น

เงินอุดหนุนจากการวิจัย     ____________     ____________
รวมรายได    ____________     ____________

คาใชจาย
คาใชจายในการวิจัย  [แบบ รทม. 5/7)]
คาเสื่อมราคา

ครุภัณฑและอุปกรณการวิจัย
คาใชจายอื่น............................     ____________     ____________

รวมคาใชจาย     ____________     ____________
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
ทุนสะสมตนป       ____________     ____________ 
ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ____________     ____________
ทุนสะสมสิ้นป               ____________        ________ __
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แบบ รกอ.  5/3.4 

 (ชื่อสถาบัน)
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  - กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ................  25.. และ  25.. 
หนวย : บาท

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
รายได

เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป
รายไดจากการบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น

คาปรับ
คาธรรมเนียม      ____________     ____________

รวมรายได     ____________     ____________

คาใชจาย
คาเสื่อมราคา

ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด
หนังสือและวารสารวิชาการ

คาสมาชิกวารสาร...............................    ____________     ____________
รวมคาใชจาย     ____________     ____________ 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
ทุนสะสมตนป       ____________     ____________
ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ____________     ____________
ทุนสะสมสิ้นป                            ____________         ________ __
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แบบ รกอ.  5/3.5 

(ชื่อสถาบัน)
งบรายไดคาใชจายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  - กองทุนพัฒนาบุคลากร

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  .................  25.. และ  25.. 
หนวย : บาท

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
รายได

เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป
รายไดจากการบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น       ____________     ____________

รวมรายได     ____________     ____________ 

คาใชจาย
ทุนการศึกษาของอาจารยและเจาหนาที่

     .........................      ____________     ____________ 
รวมคาใชจาย     ____________     ____________ 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
ทุนสะสมตนป       ____________     ____________ 
ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ____________     ____________ 
ทุนสะสมสิ้นป                ____________         ________ __
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แบบ รกอ. 5/3.6 

(ชื่อสถาบัน)
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  - กองทุนสงเคราะห

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  .................  25.. และ  25.. 
หนวย : บาท

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
รายได

เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป
รายไดจากการบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น       ____________     ____________ 

รวมรายได      ____________     ____________ 

คาใชจาย
ทุนการศึกษาของนักศึกษา
รางวัลคณาจารยประจําและเจาหนาที่
รางวัลนักศึกษา
คารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือตางๆ      ____________     ____________ 

รวมคาใชจาย      ____________     ____________ 
รายไดสูง (ต่ํา) คาใชจาย
ทุนสะสมตนป       ____________     ____________ 
ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ____________     ____________
ทุนสะสมสิ้นป                ____________        ________ __
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แบบ รกอ. 5/3.7 

(ชื่อสถาบัน)
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  - กองทุนอื่น

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  .................  25.. และ  25.. 
หนวย : บาท

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
รายได

เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป
เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป
รายไดจากการบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น       ____________     ____________

รวมรายได      ____________     ____________ 

คาใชจาย
     ................................... 
     ................................... 
     ...................................              ____________     ____________

รวมคาใชจาย      ____________     ____________
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
ทุนสะสมตนป       ____________     ____________
ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ____________     ____________
ทุนสะสมสิ้นป                ____________        ________ __
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แบบ รกอ.  5/4 
(ชื่อสถาบัน)

งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย
ปรับกระทบเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา
วัสดุคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
คาใชจายลวงหนาลดลง(เพิ่มขึ้น)
รายไดคางรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
เจาหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินผลประโยชนคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินบําเหน็จพนักงานคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ทุนการศึกษาคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินทุนบําเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายไดรับลวงหนาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินประกันความเสียหายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)    ____________     ____________

      เงินสดสุทธิรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน ____________     ____________
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)
ขาย(ซื้อ)สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยทางปญญาลดลง(เพิ่มขึ้น)    ____________     ____________

      เงินสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรมลงทุน   ____________     ____________ 
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รับเงิน(ชําระเงิน)กูยืมระยะสั้น
รับเงิน(ชําระเงิน)กูยืมระยะยาว
รับเงินลงทุนเพิ่ม
รับเงินบริจาคที่ใชไดแตดอกผล
เงินผลประโยชนจายใหผูรับใบอนุญาต   ____________     ____________      

เงินสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน         ____________     ____________ 
เงินสดและเงินฝากธนาคารสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือตนงวด    ____________     ____________ 
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือส้ินงวด    ____________        ________ __
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แบบ รกอ.  5/5 

ชื่อสถาบัน................
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

.....  .................  25..

หมายเหตุ 1 - ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน
 (ชื่อสถาบัน)........ ใชวิธีบัญชีเงินกองทุน (Fund Accounting) ซึ่งเปนวิธีการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สําหรับสถาบันการศึกษา โดยมีเงินกองทุนทั่วไป เงินกองทุนทรัพยสินถาวร เงินกองทุนวิจัย เงินกองทุน
หองสมุดและเทคโนโลยี เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร เงินกองทุนสงเคราะห และเงินกองทุนคงเงินตนหรือ
กองทุนอื่น แตละกองทุนมีบัญชีดุลในตัวเอง  (Self-Balancing) ซึ่งอาจนํามาประกอบเปนงบการเงินรวม
ได คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายของกองทุนทรัพยสินถาวร เวนแตคาเสื่อมราคาของครุภัณฑและ
อุปกรณหองสมุด และคาเสื่อมราคาหนังสือถือเปนคาใชจายของกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี

หมายเหตุ 2 - นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เปนหลักการบัญชีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเลือกใชเปนแนวปฏิบัติโดยไดพิจารณาตามความ

เหมาะสมของสถาบันนั้น เชน

การรับรูรายไดและคาใชจาย
..........................................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………….

สินทรัพยและคาเสื่อมราคา
สินทรัพยไมหมุนเวียนบันทึกในราคาทุนที่ไดมา
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายของกองทุนที่เกี่ยวของตามวิธีเสนตรงตามระยะเวลา ดังตอไปนี้

อาคารถาวร   รอยละ     2.5    -   6.5 ตอป
อาคารชั่วคราว   รอยละ     6.5    -   12.5 ตอป
ครุภัณฑและอุปกรณ รอยละ     20     -   25 ตอป
คอมพิวเตอรและอุปกรณ รอยละ     20     -   33 ตอป
หนังสือ    รอยละ     20     -   33 ตอป
ยานพาหนะ   รอยละ    12.5   -   20 ตอป

สินทรัพยทางปญญาบันทึกในราคาทุน และตัดบัญชีเปนคาใชจายตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
................... (ใหถือตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป) ................... 
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หมายเหตุ 3 - รายละเอียดของรายการในงบการเงิน
เปนการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการที่ปรากฏในงบการเงิน เชน สินทรัพย หนี้สิน

และเงินกองทุนรวมถึงการจัดสรรผลประโยชนแกผูรับใบอนุญาต(ถามี) และการสํารองตางๆ

หมายเหตุ 4 -ภาระผูกพัน
เปนการเปดเผยภาระผูกพันที่เปนพันธะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาระผูกพันนี้อาจจะเปน

การนําสินทรัพยไปเปนหลักทรัพยค้ําประกัน การทําสัญญาผูกพันและขอตกลงตางๆ

หมายเหตุ 5 - หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
เปนการเปดเผยหนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภายหนา

หมายเหตุ 6 - เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เปนการเปดเผยเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน แตกอนวันที่ในรายงานของ

ผูสอบบัญชี ซึ่งเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นภายหลัง ณ วันที่ในงบการเงิน
เหตุการณนี้มีผลใหตองปรับปรุงงบการเงิน รวมทั้งเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นหลัง
วันที่ในงบการเงิน โดยไมมีผลตองปรับปรุงงบการเงิน แตตองเปดเผยใหทราบถึงสถานการณนั้นในหมาย
เหตุประกอบ งบการเงิน เชน ความเสียหายเนื่องจากไฟไหมหรือน้ําทวมภายหลังวันที่ในงบการเงิน เปน
ตน

หมายเหตุตอๆ ไป
เปนขอมูลอ่ืนๆที่คาดวาจะเปนประโยชนแกบุคคลที่ใชงบการเงิน และใหเปนไปตามมาตรฐาน

การรายงานตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตามขอบังคับอ่ืนๆที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
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แบบ รกอ.  5/6 
(ชื่อสถาบัน)

รายละเอียดรายได สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
รายไดจากการเรียนการสอน

รายไดคาเลาเรียนระดับปริญญาตรี
รายไดคาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
รายไดคาบํารุง
รายไดคาธรรมเนียม
รายไดคาปรับ

     ...................................                 ____________     ____________
รวมรายไดจากการเรียนการสอน             ____________     ____________

รายไดจากการวิจัย
เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย
รายไดใหเชาอุปกรณเพื่อการวิจัย
รายไดจากผลงานวิจัย

     ............................               ____________     ____________ 
รวมรายไดจากการวิจัย              ____________     ____________

รายไดจากการบริการทางวิชาการ
รายไดคาลงทะเบียนสัมมนา
รายไดใหเชาสถานที่จัดฝกอบรม
รายไดเปนที่ปรึกษา

     ............................               ____________     ____________ 
รวมรายไดจากการบริการทางวิชาการ            ____________     ____________

301



แบบ รกอ.  5/7) 
(ชื่อสถาบัน)

รายละเอียดคาใชจาย สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
คาใชจายอาคารและสถานที่

คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร
คาไฟฟา น้ําประปา และอื่น ๆ
คารักษาความสะอาด
คาเบี้ยประกันภัย

     ...................................             ____________     ____________
รวมคาใชจายอาคารและสถานที่            ____________     ____________

คาใชจายการเรียนการสอน
เงินเดือนและคาจางอาจารยประจํา
เงินเดือนและคาจางอาจารยพิเศษ
คาวัสดุการศึกษา
คาใชจายในการสัมมนาการเรียนการสอน

     ............................             ____________     ____________
รวมคาใชจายการเรียนการสอน           ____________     ____________ 

คาใชจายการบริหาร
เงินเดือนและคาจางฝายบริหารและเจาหนาที่
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนที่ปรึกษา
คาวัสดุสํานักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
คาใชจายสื่อสาร
คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาใชจายประชาสัมพันธ
คารับรอง

     .........................
คาใชจายเบ็ดเตล็ด             ____________     ____________ 

รวมคาใชจายการบริหาร            ____________     ____________ 
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
คาใชจายในการวิจัย

คาตอบแทนผูวิจัย
คาตอบแทนผูชวยวิจัย
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
คาวัสดุส้ินเปลือง
คาเชาสถานที่
คาพิมพผลงานวิจัย

     .........................
คาใชจายเบ็ดเตล็ด      ____________     ____________ 

รวมคาใชจายในการวิจัย     ____________     ____________
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แบบ รกอ.  5/8 

 (ชื่อสถาบัน)
รายละเอียดสินทรัพยไมหมุนเวียนและคาเสื่อมราคาสะสม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  .....  .................  25.. และ  25.. 

หนวย : บาท
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)
อาคาร

ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป            ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป             ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – อาคาร
ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป           ____________     ____________     

ยอดสิ้นป            ____________     ____________ 
อาคาร  - สุทธิ          ____________         ________ __

ครุภัณฑการศึกษา
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป          ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป           ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑการศึกษา
ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป          ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป           ____________     ____________

ครุภัณฑการศึกษา  - สุทธิ         ____________        ________ __
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

ครุภัณฑสํานักงาน
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑสํานักงาน
ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

ครุภัณฑสํานักงาน  - สุทธิ                 ____________        ________ __

อุปกรณการศึกษา
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณการศึกษา
ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป                           ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

อุปกรณการศึกษา  - สุทธิ              ____________        ________ __
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

อุปกรณสํานักงาน
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป                ____________     ____________         

คาเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณสํานักงาน
ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

อุปกรณสํานักงาน  - สุทธิ              ____________        ________ __

ครุภัณฑหองอาหาร
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑหองอาหาร
ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป               ____________     ____________     

ยอดสิ้นป                ____________     ____________
ครุภัณฑหองอาหาร  - สุทธิ             ____________        ________ __
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป      ____________     ____________

ยอดสิ้นป              ____________     ____________ 
คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล

ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป      ____________     ____________

ยอดสิ้นป              ____________     ____________ 
ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล  - สุทธิ          ____________        ________ __

ยานพาหนะ
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป            ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป             ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ
ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป             ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป              ____________     ____________ 

ยานพาหนะ  - สุทธิ            ____________        ________ __
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                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา)

ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป              ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป               ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด
ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป              ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป               ____________     ____________

ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด  - สุทธิ           ____________        ________ __

หนังสือ
ยอดตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดระหวางป             ____________     ____________     

ยอดสิ้นป              ____________     ____________ 
คาเสื่อมราคาสะสม – หนังสือ

ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ยอดลดระหวางป              ____________     ____________ 
ยอดสิ้นป               ____________     ____________ 

หนังสือ  - สุทธิ              ____________        ________ __

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน              ____________     ____________ 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม  - สินทรัพยไมหมุนเวียน           ____________     ____________
สินทรัพยไมหมุนเวียน  - สุทธิ             ____________        ________ __
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หลักการและวิธีการจัดทํางบการเงินตามระบบบัญชีกองทุน
ก. หลักการ

การบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชวิธีบัญชีเงินกองทุน โดยแตละกองทุนมีวิธีบันทึกรายการ
ตามหลักบัญชีคู และมีบัญชีดุลในตัวเอง ซึ่งอาจนํามาประกอบเปนงบการเงินรวมได

กองทุนตางๆ ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ประกอบดวย
1. กองทุนทั่วไป ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการดําเนินกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. กองทุนทรัพยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินถาวรทุกประเภทที่ใชในการดําเนนิงานของสถาบันอุดม

ศึกษาเอกชนเปนสวนรวม รวมทั้งเงินที่จัดสรรไวเพื่อจัดหาเพิ่มเติม กอสรางและดัดแปลงทรัพยสินถาวร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดีข้ึน แตไมรวมถึงทรัพยสินถาวรที่เปนของกองทุนอื่นโดยเฉพาะ

3. กองทุนวิจัย ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการคนควาหาความรู ความกาวหนา
ทางวิชาการ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการคิดคนสิ่งประดิษฐ

4. กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชซื้อหนังสือ วารสาร
ส่ือการศึกษา อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยสินอื่นที่ใชในหองสมุด

5. กองทุนพัฒนาบุคลากร ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการใหทุนการศึกษา
และการฝกอบรมแกคณาจารยและเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของสถาบัน
อุดม ศึกษาเอกชน

6. กองทุนสงเคราะห ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการใหทุนแกนักศึกษาและ
การสงเคราะหอ่ืนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา การใหสวัสดิการแกคณาจารยประจําและเจาหนาที่ของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน และการสงเคราะหอ่ืนๆ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

7. กองทุนอื่น ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในวัตถุประสงคอ่ืน ตามที่สภาสถาบัน
กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม

บัญชีตางๆของแตละกองทุนจําแนกไดเปน  5 ประเภทคือ สินทรัพย หนี้สิน เงินกองทุน รายได
และคาใชจาย ใหนํายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทตางๆ ณ วันสิ้นงวดบัญชีไปจัดทํางบการเงิน
โดยแยกแตละกองทุน และงบการเงินรวมของทุกกองทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

งบการเงินของแตละกองทุน ประกอบดวย งบดุล งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยน
แปลงทุนสะสม

งบการเงินรวมของทุกกองทุน ประกอบดวย งบดุลรวม งบรายไดคาใชจายรวม และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม และงบกระแสเงินสดรวม

รอบระยะเวลาบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเริ่มต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดวันที่
31 พฤษภาคม ของปถัดไป
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ข. วิธีการบันทึกบัญชี

การบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนระบบบัญชีกองทุนที่แตละกองทุนมีวิธีบันทึกรายการ
ตามหลักการบัญชีคูที่สมบูรณในตัว เพื่อใหสามารถทํางบการเงินของแตละกองทุนได มูลคาของสินทรัพย
ในการบันทึกบัญชีใหใชราคายุติธรรม วิธีการบันทึกบัญชี มีดังนี้
 1.  เมื่อผูรับใบอนุญาตนําเงินสด และ/หรือสินทรัพย เชน อาคาร ครุภัณฑ อุปกรณ หนังสือ
และวารสารวิชาการ เปนตน มาลงทุนเมื่อเริ่มแรกและภายหลังการเปดดําเนินการ ใหบันทึกบัญชีแยกตาม
ประเภทสินทรัพย และแยกแตละกองทุน การบันทึกบัญชีเปน ดังนี้

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร................................x

เครดิต ทุนจากผูรับใบอนุญาต.......................................................x
สมุดบัญชีกองทุนทรัพยสินถาวร

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.......................................x
      เดบิต สินทรัพย(ระบุประเภท)................................x
      (ยกเวนสินทรัพยที่บันทึกในกองทุนวิจัย, กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี)

เครดิต ทุนจากผูรับใบอนุญาต...............................................................x
สมุดบัญชีกองทุนวิจัย

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร..............................................x
      เดบิต ครุภัณฑและอุปกรณการวิจัย......................................x

เครดิต ทุนจากผูรับใบอนุญาต.............................................................x
สมุดบัญชีกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................................x
      เดบิต หนังสือและวารสารวิชาการ................................................x
      เดบิต ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด  (อาจจะแยกบัญชีก็ได)........x

เครดิต ทุนจากผูรับใบอนุญาต.................................................................x
สมุดบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x
เครดิต ทุนจากผูรับใบอนุญาต.............................................................x

สมุดบัญชีกองทุนสงเคราะห
      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x

เครดิต ทุนจากผูรับใบอนุญาต............................................................x
สมุดบัญชีกองทุนอื่นที่เกี่ยวของ

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x
เครดิต ทุนจากผูรับใบอนุญาต...............................................................x
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 2.  เมื่อไดรับบริจาคเงินและ/หรือสินทรัพย

     2.1 กรณีที่ผูบริจาคไมระบุวัตถุประสงค สามารถนําไปใชไดทั้งจํานวนใหบันทึกเปนรายได และ
ถาไมระบุใหกองทุนใด ใหบันทึกบัญชีเปนของกองทุนทั่วไป รายละเอียดการบันทึกบัญชี เปนดังนี้
  (1) บริจาคเปนเงินสด/เงินฝากธนาคาร

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ
      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร........................................x

เครดิต รายไดจากการบริจาค...................................................................x
  (2) บริจาคเปนสินทรัพย

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ
-การบันทึกบัญชีเมื่อรับบริจาคสินทรัพย

      เดบิต สินทรัพย(ระบุประเภท) รับจากการบริจาค...........x
เครดิต รายไดจากการบริจาครอรับรู...........................................................x

-การบันทึกบัญชีเมื่อปดบัญชีส้ินงวด
      เดบิต คาเสื่อมราคา(สินทรัพยนั้น).................................x

เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพยนั้น) .................................................x 
      เดบิต รายไดจากการบริจาครอรับรู.................................x

เครดิต รายไดจากการบริจาค....................................................................x
-การบันทึกบัญชี เมื่อขายสินทรัพยนั้น

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร........................................x
      เดบิต คาเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพยนั้น).........................x

เครดิต สินทรัพย(ระบุประเภท) รับจากการบริจาค....................................x
      เดบิต รายไดจากการบริจาครอรับรู.................................x

เครดิต รายไดจากการบริจาค....................................................................x
2.2 กรณีเมื่อไดรับเงินบริจาค จํานวนเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด ตามมาตรา 62 แหง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (ตองทําแผนการใชจาย) รายละเอียดการบันทึกบัญชี
เปนดังนี้

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.............................................x

เครดิต รายไดจากการบริจาค..............................................................x
      เดบิต คาใชจาย  ....(ตามแผน).............................................x

เครดิต ประมาณคาใชจายจากเงินบริจาค.............................................x
      เดบิต ประมาณคาใชจายจากเงินบริจาค................................x

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.............................................................x
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      2.3  เมื่อผูบริจาคเงินสด/เงินฝากธนาคารและสินทรัพย ระบุใหใชไดเฉพาะดอกผล ใหถือเปน
ทุนจากการบริจาค รายละเอียดการบันทึกบัญชี เปนดังนี้

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ
      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x
      เดบิต สินทรัพย(ระบุประเภท) จากการรับบริจาค.......................x

เครดิต ทุนจากการไดรับบริจาค.................................................................x
 3.  เมื่อมีการซื้อสินทรัพย
      3.1  กรณีกองทุนทั่วไปจัดซื้อเพื่อกองทุนอื่นและชําระเงินใหกอน

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต ลูกหนี้กองทุน  (ระบุชื่อกองทุน).............................x

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร............................................................x
สมุดบัญชีกองทุนทรัพยสินถาวร

      เดบิต สินทรัพย  (ระบุประเภท)....................................x
เครดิต เจาหนี้กองทุนทั่วไป....................................................................x

สมุดบัญชีกองทุนวิจัย
      เดบิต ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา..............................x

เครดิต เจาหนี้กองทุนทั่วไป.......................................................................x
สมุดบัญชีกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี

      เดบิต ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด.................................x
      เดบิต หนังสือและวารสารวิชาการ.....................................x

เครดิต เจาหนี้กองทุนทั่วไป.......................................................................x
      3.2  กรณีกองทุนประเภทตางๆจัดซื้อเอง

สมุดบัญชีกองทุนทรัพยสินถาวร
      เดบิต สินทรัพย  (ระบุประเภท)............................................x

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้.........................................x
สมุดบัญชีกองทุนวิจัย

      เดบิต ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา........……...............x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้............................................x

สมุดบัญชีกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี
      เดบิต ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด................................x
      เดบิต หนังสือและวารสารวิชาการ....................................x

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้............................................x
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 4.  เมื่อมีการยืมเงินระหวางกองทุน

สมุดบัญชีกองทุนที่กูยืม
      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x

เครดิต เจาหนี้กองทุน  (ระบุชื่อกองทุนที่ใหยืม)........................................x
สมุดบัญชีกองทุนที่ใหยืม

      เดบิต ลูกหนี้กองทุน  (ระบุชื่อกองทุนที่กูยืม)..............................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร..............................................................x

 5.  เมื่อมีการยืมเงินจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่น
สมุดบัญชีกองทุนที่ยืม

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x
เครดิต เงินใหยืมจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่น........................................x

 6.  เมื่อปรากฏวากองทุนทั่วไปมีรายไดสูงกวาคาใชจายประจําป ใหโอนเงินไปชดใชใหกองทุนที่มี
ยอดติดลบ ถือเปนรายการหักจากทุนสะสม ใหบันทึกบัญชีดังนี้

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต ทุนสะสม..…........................................................x

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน).................x
สมุดบัญชีกองทุนที่รับเงินชดเชย

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้กองทุนทั่วไป.……...............x
เครดิต ทุนสะสม.....................................................................................x

 7.  เมื่อกองทุนทั่วไปจัดสรรเงินสวนที่เหลือจากการชดใชใหกองทุนตางๆตาม ขอ 6) ใหบันทึกบัญชี
ดังนี้
  7.1  เมื่อจัดสรรใหกองทุนตางๆที่ระบุในกฎหมาย(ไมนอยกวารอยละ 60) 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต ทุนสะสม...............................................x

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้กองทุน  (ระบุชื่อกองทุน).......................x
สมุดบัญชีกองทุนที่รับเงินจัดสรร

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้กองทุนทั่วไป......................x
เครดิต เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป..................................................................x

  7.2  เมื่อจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตที่ระบุในกฎหมาย(ไมเกินรอยละ30)
สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป

      เดบิต ทุนสะสม..........................................x
เครดิต เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต..............................x

      เดบิต เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต...........x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร..........................................................x
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 8.  เมื่อกองทุนทั่วไปจะตองโอนเงินอุดหนุนใหแกกองทุนประเภทตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว รายละเอียดของการบันทึกบัญชี เปนดังนี้

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต เงินอุดหนุนจัดใหแกกองทุน (ระบุชื่อกองทุน)........……......x

เครดิต เจาหนี้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน).....................................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่ออนุมัติเงินอุดหนุน)

      เดบิต เจาหนี้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน)........................................x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร................................................................x

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อจายเงินอุดหนุน)
      เดบิต ทุนสะสม.......…................................................…......x

เครดิต เงินอุดหนุนจัดใหแกกองทุน (ระบุชื่อกองทุน)..................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อส้ินป)

สมุดบัญชีกองทุนที่ไดรับเงินอุดหนุน
      เดบิต ลูกหนี้กองทุนทั่วไป..........................................……......x

เครดิต เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป...................................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อไดรับอนุมัติเงินอุดหนุน)

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.................................................x
เครดิต ลูกหนี้กองทุนทั่วไป.....................................................................x

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อไดรับเงินอุดหนุน)
      เดบิต เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป............................…......x

เครดิต รายได - เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป.......................................x
(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อส้ินป)

9. เมื่อมีการโอนเงินใหกองทุนสงเคราะห เปนเงินสวัสดิการ/เงินบําเหน็จพนักงานถือเปน
คาใชจายของกองทุนทั่วไป และบันทึกเปนหนี้สินของกองทุนสงเคราะห ใหบันทึกบัญชีดังนี้

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต เงินจายสะสมเงินสวัสดิการ/เงินบําเหน็จพนักงาน.....................x

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.................................................................x
สมุดบัญชีกองทุนสงเคราะห

      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................x
เครดิต เงินทุนสวัสดิการ/เงินบําเหน็จพนักงานคางจาย...............................x

      เดบิต เงินทุนสวัสดิการ/เงินทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย…………….x
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร……………………………………………….x
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 10.  การคิดคาเสื่อมราคาและการตัดบัญชี
      10.1  คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร ครุภัณฑ อุปกรณ หนังสือและวารสารวิชาการ

สมุดบัญชีกองทุนที่บันทึกสินทรัพยนั้นๆ
      เดบิต คาเสื่อมราคา  (ระบุประเภทสินทรัพย).............................x

เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม  (ระบุประเภทสินทรัพย)........................................x
      10.2  รายการตัดบัญชี

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ
      เดบิต ตัดจายสินทรัพยทางปญญา...............................x

เครดิต สินทรัพยทางปญญา...................................................................x
ค. งบการเงิน

ณ วันสิ้นงวดบัญชี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน
ณ วันสิ้นงวด ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละ
กองทุน และงบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะการเงินรวม ผลการดําเนินงานรวม และการเปลี่ยนแปลงทุน
สะสมรวม และกระแสเงินสดรวมของทุกกองทุน งบการเงินเหลานี้ประกอบดวย
 1.  งบดุล
  1.1  งบดุลของแตละกองทุน เปนงบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกองทุนนั้น ๆ
โดยแสดงใหเห็นวามีสินทรัพย หนี้สิน และเงินกองทุนแตละประเภทเปนจํานวนเทาใด สําหรับเงินกองทุน
ใหแยกแสดงเปน  3 ประเภท คือ

     -ทุนจากผูรับใบอนุญาต ซึ่งประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่ระบุในขอกําหนดเมื่อ
จัดตั้ง และที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง

     -ทุนจากการไดรับบริจาค ซึ่งประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่มีผูบริจาคหรืออุทิศ
ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยระบุเงื่อนไขใหใชเฉพาะแตดอกผล

     -ทุนสะสม ซึ่งประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่ไดมาจากผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผานมา
  1.2  งบดุลรวม เปนงบดุลที่จัดทําขึ้นจากงบดุลของแตละกองทนุ เพื่อแสดงฐานะการเงิน
รวมของทุกกองทุนของสถาบัน หลังจากตัดรายการระหวางกองทุนออกแลว
 2.  งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
  2.1  งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแตละกองทุนเปน
งบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายได คาใชจาย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแตละกองทุน เพื่อแสดงใหเห็น
รายได คาใชจาย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม ของกองทุนนั้น
  2.2  งบรายไดและคาใชจายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม เปนงบที่
จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายได คาใชจาย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของทุกกองทุนรวมกันหลังจากตัด
รายการระหวางกองทุนออกแลว เพื่อแสดงใหเห็นรายได คาใชจาย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม
ทุกกองทุนของสถาบัน
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 3.  งบกระแสเงินสดรวม เปนงบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ในระหวางงวดบัญชีของทุกกองทุน โดยแยกเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและเงินฝากธนาคารที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง
จากกิจกรรมเหลานี้เมื่อนําไปเพิ่ม(ลด)เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือเมื่อตนงวดบัญชีจะเปนเงินสด
และเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
 4.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนขอมูลและรายการที่ควรตองเปดเผยเพิ่มเติมจากที่ปรากฏ
ในงบการเงินที่กลาวขางตน เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนตอผูใชงบการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หมายเหตุประกอบงบการเงินควรประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
  1)  ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน เปนการอธิบายถึงหลักการบัญชีเงินกองทุน ซึ่งมี
ลักษณะแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่ใชโดยทั่วไปในธุรกิจ
  2)  นโยบายบัญชีที่สําคัญ เปนหลักการบัญชีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเลือกใชเปน
แนวปฏิบัติโดยไดพิจารณาตามความเหมาะสมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น เชน การรับรู รายไดและ
คาใชจาย การคิดคาเสื่อมราคาและการแปลงคาเงินตราตางประเทศ เปนตน
  3)  รายละเอียดของรายการในงบการเงิน เปนการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับ
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน เชน สินทรัพย หนี้สิน และเงินกองทุน รวมถงึการจัดสรรผลประโยชนแก
ผูรับใบอนุญาต(ถามี) และการสํารองตางๆ
  4)  ภาระผูกพัน เปนการเปดเผยภาระผูกพันที่เปนพันธะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภาระผูกพันนี้อาจจะเปนการนําสินทรัพยไปเปนหลักทรัพยค้ําประกัน การทําสัญญาผูกพันและขอตกลงตางๆ
  5)  หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา เปนการเปดเผยหนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภายหนา
  6)  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน เปนการเปดเผยเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน แตกอนวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึง
สถานการณที่เกิดขึ้นภายหลัง ณ. วันที่ในงบการเงิน เหตุการณนี้มีผลใหตองปรับปรุงงบการเงินรวมทั้งเปน
ขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงิน โดยไมมีผลตองปรับปรุงงบการเงิน
แตตองเปดเผยใหทราบถึงสถานการณนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เชน ความเสียหายเนื่องจาก
ไฟไหม หรือน้ําทวมภายหลังวันที่ในงบการเงิน เปนตน
  7)  ขอมูลอ่ืนๆที่คาดวาจะเปนประโยชนแกบุคคลที่ใชงบการเงิน และใหเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานตามหลักการบัญชีสากล และตามขอบังคบัอ่ืนๆที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนด
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ความหมายของรายการในงบการเงิน

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
---------------------------

งบดุล
สินทรัพย

1. สินทรัพยหมุนเวียน
 1.1 เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ ธนบัตร และเหรียญกษาปณ รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย
 1.2 เงินฝากสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภท
ที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด(เงินฝากประจํา)
 1.3 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุน
ดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
 1.4 ลูกหนี้-สุทธิ หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการ ทั้งนี้ใหรวมถึงลูกหนี้และ
ตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดวย ลูกหนี้ ดังกลาวให
แสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 1.5 สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูปหรืองานระหวางทํา วัตถุดิบ และวัสดุที่ใชในการผลิต
เพื่อขาย หรือใหบริการตามปกติ
 1.6 รายไดคางรับ หมายถึง รายไดที่เกิดขึ้นแลวในงวดปจจุบัน แตยังไมไดรับเงิน
 1.7 คาใชจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในรอบบัญชีถัดไป แตไดจายเงินแลวในรอบ
บัญชีปจจุบัน
 1.8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดไวขางตน

รายการสินทรัพยหมุนเวียนใดที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของสินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด ใหแยก
แสดง เปนรายการของสินทรัพยหมุนเวียนนั้นๆ
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน
 2.1 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุน
ดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อปรับมูลคา หรือคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
 2.2  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนใน
การผลิต จําหนายสินคา หรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือใชในการบริหารงานโดยกิจการคาดวาจะใชประโยชน
มากกวาหนึ่งรอบปบัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย
 2.3 สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปราง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตแกกิจการ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม
 2.4 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดไวขางตน
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หนี้สินและเงินกองทุน

3. หนี้สินหมุนเวียน
 3.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น
 3.2 เจาหนี้ หมายถึง เงินคางชําระคาสินคาหรือคาบริการ ที่ซื้อมาเพื่อขาย หรือเพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือบริการตามปกติ ทั้งนี้ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน และบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย
 3.3 เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป หมายถึง สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระคืนในรอบบัญชีถัดไป
 3.4 เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต หมายถึง เงินยืมจากผูรับใบอนุญาตเพื่อการใชจายในการดําเนิน
การของสถาบันอุดมศึกษา
 3.5 รายไดรับลวงหนา หมายถึง รายไดที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีถัดไป แตไดรับเงินแลวในรอบบัญชีปจจุบัน
 3.6 เงินประกันความเสียหาย หมายถึง เงินที่เก็บกับนักศึกษาเพื่อประกันความเสียหายและจะคืน
ใหเมื่อสําเร็จการศึกษา
 3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินหมุนเวียนอื่นใดที่กําหนดไวขางตน เชน เจาหนี้กองทุน
ตางๆ คาใชจายคางจาย ทุนการศึกษาคางจาย เงินผลประโยชนคางจายผูรับใบอนุญาต เปนตน

รายการหนี้สินหมุนเวียนใดที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด ใหแยกแสดง
เปนรายการของหนี้สินหมุนเวียนนั้นๆ
4. หนี้สินไมหมุนเวียน
 4.1 เงินกูยืมระยะยาว หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่กูเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงิน รวมทั้ง
หนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
 4.2 เงินบําเหน็จพนักงาน หมายถึง เงินที่สํารองไวจายใหพนักงานเมื่อออกจากงาน
 4.3 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนนอกจากที่กําหนดไวขางตน
5. เงินกองทุน
 5.1 ทุนจากผูรับใบอนุญาต หมายถึง เงินลงทุนของผูรับใบอนุญาต ไมวาจะเปนดวยเงินสดหรือ
สินทรัพยอ่ืน
 5.2 ทุนจากการไดรับบริจาค หมายถึง เงินหรือสินทรัพยที่ไดรับบริจาคโดยระบุใหใชเฉพาะดอกผล
 5.3 ทุนสะสม หมายถึง ทุนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงหลังจากผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ในรอบปบัญชีที่ผานมา
 5.2 สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน หมายถึง สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน ที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี
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งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม

1. รายได
 1.1 รายไดจากการดําเนินงาน หมายถึง รายไดที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการ
ดําเนินการหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหแสดงแยกเปนรายไดแตละประเภท เชน รายไดจาก
การเรียนการสอน รายไดจากการวิจัย รายไดจากการบริการทางวิชาการ เปนตน
 1.2 รายไดจากการดําเนินงานอื่น หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กลาวไว ขางตน
 1.3 รายไดจากการบริจาค หมายถึง รายไดที่ผูบริจาคไมไดระบุวัตถุประสงคไว สามารถนําไปใชได
ทั้งจํานวน
 1.4 ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ หมายถึง เงินผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 1.2 รายไดอ่ืน หมายถึง รายไดนอกจากที่กําหนดไวขางตน เชน คาปรับ คาเชารับ ดอกผลจากเงิน
บริจาค เปนตน

รายการรายไดอ่ืนที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของรายไดทั้งหมด ใหแยกแสดง เปนรายการของ
รายไดประเภทนั้น ๆ
2. คาใชจาย
 2.1 คาใชจายอาคารและสถานที่ หมายถึง คาใชจายที่จายไปเพื่ออาคารและสถานที่ เชน
คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร คาไฟฟา คาน้ําประปา และคาประกันภัย เปนตน
 2.2 คาใชจายการเรียนการสอน หมายถึง คาใชจายที่จายไปเพื่อการเรียนการสอน เชน เงินเดือน
และคาจางอาจารยประจํา คาวัสดุการศึกษา เปนตน
 2.3 คาใชจายการบริหาร หมายถึง คาใชจายเพื่อการบริหารจัดการ เชน เงินเดือนและคาจางฝาย
บริหาร และเจาหนาที่ คาวัสดุสํานักงาน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน
 2.4 คาใชจายในการวิจัย หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวกับการวิจัย เชน คาตอบแทนผูวิจัย คาพิมพ
ผลงานวิจัย เปนตน
 2.5 คาเสื่อมราคา หมายถึง รายการตัดจายการใชประโยชนของสินทรัพยไมหมุนเวียน ใน แตละ
รอบปบัญชี
 2.6 ดอกเบี้ยจาย หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทน เนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
 2.7 คาใชจายอื่น หมายถึง คาใชจายนอกจากที่กําหนดไวขางตน เชน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน เปนตน

รายการคาใชจายอื่นที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของคาใชจายทั้งหมด ใหแยกแสดงเปนรายการ
ของคาใชจายประเภทนั้นๆ

--------------------------------
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ตารางการกําหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยไมหมุนเวียน

อายุการใชงาน (ป) อัตราคาเสื่อมราคา/ป (รอยละ)
ประเภทสินทรัพย

อยางต่ํา อยางสูง อยางต่ํา อยางสูง
1. อาคารถาวร
2. อาคารชั่วคราว/โรงเรียน
3. ส่ิงกอสราง

- ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปน
สวนประกอบหลัก

- ใชไมหรือวัสดุอื่นๆ เปนสวนประกอบหลัก
4. ครุภัณฑสํานักงาน
5. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
6. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ยกเวนเครื่องกําเนิดไฟฟา

ใหมีอายุใชงาน 15-20 ป)
7. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
8. ครุภัณฑการเกษตร

8.1 เครื่องมือและอุปกรณ
8.2 เครื่องจักรกล

     9. ครุภัณฑโรงงาน
          9.1 เครื่องมือและอุปกรณ
          9.2 เครื่องจักรกล
    10. ครุภัณฑกอสราง
         10.1 เครื่องมือและอุปกรณ
         10.2 เครื่องจักรกล
11. ครุภัณฑสํารวจ
12. ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
13. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
14. ครุภัณฑการศึกษา
15. ครุภัณฑงานบานงานครัว
16. ครุภัณฑกีฬา/กายภาพ
17. ครุภัณฑดนตรี/นาฏศิลป
   18. ครุภัณฑอาวุธ
   19. ครุภัณฑสนาม
   20. สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
        20.1 ถนนคอนกรีต
        20.2 ถนนลาดยาง
        20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
        20.4 เขื่อนดิน
        20.5 เขื่อนปูน
        20.6 อางเก็บน้ํา
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยการจัดทําแผนการใชจายเงินรายไดจากการบริจาคและการบันทึกบัญชตีามแผนการใชจายเงิน

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๗

-------------------------

เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนการใชจายเงินรายไดจากการบริจาคเงิน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนไปดวยความเรียบรอย

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ออก
ระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดการทําแผนการใชจายเงินรายไดจากการบริจาคเงินเกินกวาจํานวน
ที่คณะกรรมการกําหนด และการบันทึกบญัชีตามแผนการใชจายเงนิ ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการจัดทําแผนการใช
จายเงินรายไดจากการบริจาคและการบันทึกบัญชตีามแผนการใชจายเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ อื่นใดที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
 “เงินบริจาค” หมายความวา เงินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยไมมีเง่ือนไขที่ระบุใหใชไดเฉพาะแตดอกผล

ขอ ๕ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตองจัดทําแผนการใชจายเงินและบนัทึกบัญชตีามแผนการ
ใชจายเงินเปนรายป สําหรับรายไดจากการบริจาคเงินเปนจํานวนเงนิเกินกวาหาแสนบาท

ขอ ๖ การจัดทําแผนการใชจายเงิน ใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่สภาสถาบนักําหนด
การบันทึกบญัชีตามแผนการใชจายเงนิดังกลาวใหเปนไปตามหลกัการบัญชีสากล

และตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด

ขอ ๗ การจัดทํารายงานการเงิน และการตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่สภาสถาบันกําหนด
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๒

ขอ ๘ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานการจัดทําแผนการใชจายเงินตามขอ ๕ ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓ วัน

ขอ ๙ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้าดปญหาอันเกิดจากการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

                                        ประธานกรรมการ
                                        คณะกรรมการการอุดมศึกษา

322



ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยการรบัความชวยเหลอืและการทํานติิกรรมเกี่ยวกบัทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๗
------------------------------

เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการรับความชวยเหลือและบริหารจัดการเกี่ยวกบัทรพัยสิน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุม ครั้งที่ ๗ เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ออกระเบยีบเพื่อกําหนดวงเงินและหลักเกณฑในการรบัความชวยเหลือจากบุคคลใด ๆ ในรูปแบบตาง ๆ
และการทํานติิกรรมเกี่ยวกบัทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการรับความ
ชวยเหลือและการทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรพัยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒ บรรดาระเบยีบ ขอบังคบั ประกาศ อื่นใด ที่ไดกําหนดไวแลวในระเบยีบนี้ หรือ
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๓ ในระเบียบนี้
สถาบัน หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง ตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน
ขอ ๔ สถาบันจะกระทําการตามทีก่ําหนดในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญตัิสถาบันอุดม

ศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่อยูในขอบเขตที่กําหนดดงัตอไปน้ี ไดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
  (๑) การรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือประโยชนอ่ืนจาก
บุคคลใดเปนจํานวนเงิน หรือมูลคาเกินกวาสิบลานบาท
  (๒) การเชาทรัพยสินที่มีอัตราคาเชาตอปคิดเปนจํานวนเงนิหรือมูลคาตัง้แตหนึ่งลาน
บาทขึ้นไป เวนแตในงวดบญัชีประจําปกอนปที่ทําการเชาทรัพยสิน สถาบันมีรายไดเหนือรายจายตั้งแต
สิบลานบาทขึน้ไป และอัตราคาเชารายปไมเกินรอยละสิบของรายไดเหนือรายจายดังกลาว
  (๓) การซื้อ การเชาซื้อ หรือการจําหนายทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาหนึ่งลานบาท
ขึ้นไป เวนแตในงวดบัญชีประจําปกอนปที่ดําเนินการซื้อ เชาซื้อ หรอืจําหนายทรัพยสิน สถาบันจะมีรายได
เหนือรายจายตั้งแตสบิลานบาทขึ้นไป และการซื้อ หรือเชาซื้อ หรือจําหนาย ทรัพยสินน้ันมีมูลคาไมเกิน
กวารอยละสิบของรายไดเหนือรายจายดังกลาว
  (๔) การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสราง โดยการนําไปจํานอง หรือการ
กระทําอื่นในลักษณะเดียวกัน
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๒

ขอ ๕ การกระทําการตามที่กําหนดในขอ ๔ นอกจากตองปฏิบัตติามหลักเกณฑที่กําหนด
แลว จะตองไมขัดตอการจัดการศึกษา และไมสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค ความมุงหมาย และขอกําหนดของสถาบนัตามที่ไดรับอนุญาต

ขอ ๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้าดปญหาอันเกิดจากปฏิบัตติามระเบียบนี้ การวินิจฉยัชีข้าดถือเปนอันสิ้นสุด

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

                       (ลงชื่อ) ภาวิช ทองโรจน
                                (รองศาสตราจารยภาวิช ทองโรจน)

รักษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานกรรมการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

ปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผดิของประชาชน

ที่อาจเกิดขึ้นแลวจากขอความโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เปนการสมควรใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อแกไขความ
เขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแลวจากขอความโฆษณาทีไ่มเปนไปตามบทบญัญัติแหงมาตรา ๘๒
แหงพระราชบัญญัตสิถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๕ สงิหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของ
ประชาชนที่อาจเกดิขึ้นแลวจากขอความโฆษณาไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลกัเกณฑและ
วิธีการในการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกดิขึ้นแลวจากขอความโฆษณาของ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้

   "สถาบัน" หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน
   "ขอความโฆษณา" หมายความวา ขอความโฆษณาทีส่ถาบันอุดมศกึษาเอกชนไดทํา
การโฆษณาไปแลวและอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดแกประชาชน
   "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ
   "คําสั่ง" หมายความวา คําสัง่ของคณะกรรมการใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโฆษณา
เพ่ือแกไขความเขาใจผิดของประชาชนตามมาตรา ๘๓(๔) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.๒๕๔๖

ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการไดออกคําสั่งใหสถาบันทําการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจ
ผิดของประชาชนตามอํานาจในมาตรา ๘๓(๔) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖
แลว แตมิไดกาํหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใหสถาบันปฏิบัตเิปนอยางอื่น ใหสถาบนัปฏิบตัิดังนี้
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๒

๔.๑ นําขอความทีจ่ะใชในการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชน
มาใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจและอนุมัติขอความนั้นภายในกาํหนดเวลา ๗ วัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง

๔.๒ ดําเนินการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแลว
จากขอความโฆษณาของสถาบันภายในกําหนดเวลา ๒๐ วัน นบัแตวันที่ไดรับอนุมัติตามขอ ๔.๑

๔.๓ การโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชน ตามขอ ๔.๒ ใหกระทํา
ทางสื่อโฆษณาที่สถาบันไดใชในการโฆษณาที่ทําใหเกดิความเขาใจผิด และใหกระทําตอเน่ืองกนัเปน
เวลาไมนอยกวา ๗ วัน

ขอ ๕ ในกรณีที่คําสัง่มิไดระบุการกระทําเปนอยางอื่น ขอความที่ใชในการโฆษณาเพื่อ
แกไขความเขาใจผิดของประชาชนอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

๕.๑ สาระสําคัญของขอความโฆษณาทีไ่ดรับอนุมัติตามขอ ๔.๑
๕.๒ ขอความชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงความถูกตองของขอความทีต่องการ

โฆษณาหรือความมุงหมายอันแทจริงของสถาบันที่มีอยูสําหรับขอความโฆษณานัน้
ขอ ๖ คาใชจายในการดําเนินการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนใหสถาบัน

ผูไดรับคําสั่งเปนผูเสียเองทัง้สิ้น
ขอ ๗ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมี

อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชระเบียบนี้ การวินิจฉัยชีข้าดถือเปนอันสิ้นสุด

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาปรับ
สําหรับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญตัิสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 วันที่ 7 เมษายน 2548 มีมติ
กําหนดอตัราคาปรบัสําหรบับรรดาความผิดตามพระราชบญัญัตสิถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546   

โดยพิจารณาอัตราเทียบเคยีงแนวปฏิบตัขิองกรมสรรพากรและแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเรื่อง
ดังกลาว เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวปฏบิตัิที่ชัดเจน สามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตระหนกัถึงความสําคัญในการปฏบิัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงกําหนดหลักเกณฑดังนี้
 (1) เปรียบเทยีบปรับในอัตรารอยละยี่สิบหาสําหรับการกระทําความผิดครั้งแรก
 (2) เปรียบเทยีบปรับในอัตรารอยละหาสบิสําหรับการกระทําความผิดครั้งที่ 2
 (3) เปรียบเทยีบปรับเต็มจํานวนสําหรับการกระทําความผิดครั้งตอไป

การเปรียบเทียบปรับในบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.  2546
ดังนี้

มาตรา ฐานความผิด ระวางโทษ การกระทําความ
ผิดคร้ังแรก

การกระทําความ
ผิดคร้ังท่ี 2 

การกระทําความ
ผิดคร้ังตอไป

106 การไมแกไขขอกําหนดใน
สวนของการเปดดําเนินการ
ในสาขาวิชาใดเพิ่มเติมหรือ
การแกไขขอกาํหนดในสวน
ของการเปดดําเนินการใน
สาขาวิชาใดเพิ่มเติมโดย
ไมแจงใหคณะกรรมการ
ทราบภายในสามสิบวัน
(มาตรา 11 และมาตรา 18 

วรรคหนึ่ง)

ไมเกินหนึ่ง
แสนบาท
ถวน

สองหมื่นหาพัน
บาทถวน

หาหมื่นบาทถวน หนึ่งแสนบาท
ถวน

108 -ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไมใชอักษรไทยและไมใชคํา
วา “มหาวิทยาลัย” “สถาบัน”

หรือ “วิทยาลัย” นําหนาชื่อ
(มาตรา 21 วรรคแรก)

-ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใชชื่ออักษรตางประเทศโดย
ไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
(มาตรา 21 วรรคทาย)

ไมเกินหนึ่ง
แสนบาทถวน

สองหมื่นหาพัน
บาทถวน

หาหมื่นบาทถวน หนึ่งแสนบาทถวน
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มาตรา ฐานความผิด ระวางโทษ การกระทําความ
ผิดคร้ังแรก

การกระทําความ
ผิดคร้ังท่ี 2 

การกระทําความ
ผิดคร้ังตอไป

- สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงวา
ดวยการคุมครองการทํางาน
และผลประโยชนตอบแทน
ของผูปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (มาตรา
23) ฝาฝนมาตรา 62 วรรค
สาม
- สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไมจัดทําแผนการใชจายเงิน
และบันทึกบัญชีตามแผนการ
ใชจายเงินรายไดจากการ
บริจาคเงินเกินกวาจํานวน
ที่คณะกรรมการกําหนด
(มาตรา 62 วรรคสาม)

109 - การใชคําวา “มหาวิทยาลัย”

“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย”

หรือ คําในภาษาตางประเทศ
ที่มีความหมายอยางเดียวกัน
ประกอบชื่อในดวงตรา
ปายชื่อ ขอบังคับ ระเบียบ
จดหมาย เอกสาร หรือส่ือ
อยางอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินกิจการเพื่อใหบุคคล
อื่นเชื่อวาเปนสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน (มาตรา 22) 

ไมเกินหนึ่งแสน
บาทถวน และ
ปรับอีกวันละหา
พันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยัง
ฝาฝน

สองหมื่นหาพัน
บาทถวนและปรับ
อีกวันละหาพันบาท
ตลอดระยะเวลาที่
ฝาฝน

หาหมื่นบาทถวน
และปรับอีกวันละ
หาพันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ฝาฝน

หนึ่งแสนบาท
ถวน และปรับ
อีกวันละหาพัน
บาทตลอดระยะ
เวลาที่ยังฝาฝน

110 - การไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอื่น หรือ
คณะอนุกรรมการ(มาตรา 27) 

ไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทถวน

สองพันหารอยบาท หาพันบาทถวน หนึ่งหมื่นบาท
ถวน

111 การรับตําแหนงอธิการบดี
หรือรองอธิการบดี หรือ
คณาจารยประจํา หรือ
ผูชวยอาจารย โดยที่รูอยูวา
ตนขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะตองหาม

ไมเกินหาหมื่น
บาทถวน

หนึ่งหมื่นสองพัน
หารอยบาทถวน

สองหมื่นหาพัน
บาทถวน

หาหมื่นบาท
ถวน
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มาตรา ฐานความผิด ระวางโทษ การกระทําความ
ผิดคร้ังแรก

การกระทําความ
ผิดคร้ังท่ี 2 

การกระทําความ
ผิดคร้ังตอไป

112 อธิการบดีไมดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําทะเบียนคณาจารย
ประจํา ผูชวยอาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษาตาม
แบบที่คณะกรรมการกําหนด
2) จัดทํารายงานประจําป
งบการเงินประจําป และ
รายงานอื่นๆ ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด
3) ไมแจงการแตงตั้งคณาจารย
ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบภายใน
สามสิบวัน
4) ไมสงงบการเงินพรอม
รายงานการสอบบัญชีไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายในกําหนด
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวัน
ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
5) ไมแจงการหยุดสอนติดตอ
กันเกินกวาสามวัน นอกจาก
การหยุดตามปกติ
6) ไมแจงการพนสภาพ
คณาจารยประจําใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบภายในสามสิบวัน
7) ไมดําเนินการแกไขปรับปรุง
อาคารสถานที่ หรือบริเวณ
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามคําสั่งรัฐมนตรี

ไมเกินหนึ่งแสน
บาทถวน

สองหมื่นหาพัน
บาทถวน

หาหมื่นบาทถวน หนึ่งแสนบาท
ถวน

113 การเปนคณาจารยประจํา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เกินหนึง่แหง (มาตรา 52) 

ไมเกินหาหมืน่
บาทถวน

หนึ่งหมื่นสองพัน
หารอยบาทถวน

สองหมื่นหาพัน
บาทถวน

หาหมื่นบาท
ถวน

114 การไมอํานวยความสะดวก
ตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่

ไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาทถวน

สองพันหารอย
บาทถวน

หาพันบาทถวน หนึ่งหมื่นบาท
ถวน
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4

มาตรา ฐานความผิด ระวางโทษ การกระทําความ
ผิดคร้ังแรก

การกระทําความ
ผิดคร้ังท่ี 2 

การกระทําความ
ผิดคร้ังตอไป

115 - สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไมปฏิบัติตามมาตรา 74 หรือ
มาตรา 75

- สภาสถาบัน หรืออธิการบดี
หรือผูรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินการไมปฏิบัติตาม
มาตรา 74 หรือมาตรา 75 

ไมเกินหนึ่งลาน
บาทถวน

สองแสนหาหมื่น
บาทถวน

หาแสนบาทถวน หนึ่งลานบาท
ถวน

118 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสง
มอบเอกสารเกี่ยวกับผลการ
ศึกษาของนักศึกษาทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา เอกชน ตาม
คําสั่งของคณะ กรรมการ
(มาตรา 92) 

ไมเกินหนึ่งแสน
บาทถวนและ
ปรับอีกวันละ
หาพันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยัง
ฝาฝน

สองหมื่นหาพันบาท
ถวนและปรับอีกวัน
ละหารอยบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังฝาฝน

หาหมื่นบาทถวน
และปรับอีกวันละ
หาพันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังฝาฝน

หนึ่งแสนบาทถวน
และปรับอีกวันละ
หาพันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยัง
ฝาฝน

--------------------------------
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