
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘        
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”  

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบัน อุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ให้มีมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับก าหนดให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จ ากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบทวิภาคในการจัด
การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้เช่นกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรือ
ระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือ
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การฝึกภาคสนาม การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง
หน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค 

อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็นระบบ
มาตรฐานทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชา    

ต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียน
การสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก 
และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ออกมารับใช้สังคม รวมทั้งมุ่งเน้นการเปิดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่  

ส าหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร และระดับ
อนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผล
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเปิดสอนและต้องค านึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นส าคัญ 
รวมทั้งค านึงถึงความซ้ าซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น  

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว    

ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงจัดไว้ในกลุ่มหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ เท่านั้น 
เพ่ือให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน  
ในสถานประกอบการ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (ต่อเนื่อง) ให้รับนักศึกษา     
ที่ส าเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

ในด้านอาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหากเป็น
ผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์

ประจ าและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเช่นกัน 

ทั้งนี ้ อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั ้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้นของ    
แต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุง
ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือให้สาธารณชนและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
สาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐาน
สาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International 
Standard Classification of Education) 

๙.๓ คุณสมบัติด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตร
กลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นต าแหน่งทางวิชาการที่ได้จากการประเมิน 
ผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้นๆ   

กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จ
การศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี   

๙.๔ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีที ่เน้นปฏิบัต ิการ ค าว่า”ประสบการณ์ด้านปฏิบัต ิการ” 
หมายถึง การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับ
สถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว  

๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ ต้องเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่ก าหนดในแต่ละระดับปริญญา โดยให้
พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

๙.๖ ส าหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระในระดับ
ปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์  
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๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบขอ ง
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้นๆ  

     องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือ เป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเท่านั้น  

     หากเป็นบริษัทเอกชนที่ ไม่ได้อยู่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้ เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิต
บัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

 ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได ้ 
   ทั้งนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ บุคลากรที่มาจาก
องค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน  

 บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
นั้นๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ  ตามแนวทางของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้นับรวม

จ านวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒ .  ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงานของ
ผู้อื่น หรือการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

  หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ าซ้อนกับงานของผู้อ่ืน หรือมกีารจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 
 ๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
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ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

ให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได้ และ 
มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัย
ของผู้เรียน 

๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน  
๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 

๑๕. การศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา 

๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

๑๕.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่าปริญญาโท 
สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทมาก่อน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเมื่อน าไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 
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๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ก าหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้  เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  

ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือ      
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นทีสุ่ด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  พลเอก ดาว์พงษ ์ รัตนสุวรรณ  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 


