ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับ อนุ ป ริญ ญา ระดับ ปริญ ญาตรี และระดับบัณ ฑิ ตศึกษา ส าหรับเป็นแนวทางการบริห าร
จัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ กษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนี้ เรี ย กว่ า “แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ ใช้ ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนี้ เป็ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สาหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบัน อุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง “แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวั น ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ให้มีมาตรฐานและ
คุณ ภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึก ษาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ รวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕. ระบบการจั ดการศึกษา เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรทุ กระดั บกาหนดให้ ใช้ ระบบทวิภาคเป็ นระบบ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบทวิภาคในการจัด
การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรือ
ระบบจตุ รภาค กรณี ที่ สถาบั นอุ ดมศึ กษาจั ดการศึ กษาระบบอื่ น จะต้ องแสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บระบบ
การศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือ
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การฝึกภาคสนาม การทาโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง
หน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค
อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็นระบบ
มาตรฐานทีเ่ ป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์ เพื่ อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ ศึกษารายวิช า
ต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียน
การสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก
และไม่ควรนารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ออกมารับใช้สังคม รวมทั้งมุ่งเน้นการเปิดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ส าหรั บ การผลิ ต บุ ค ลากรในระดั บ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี (ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร และระดั บ
อนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น
ดังนั้น สถาบัน อุดมศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุป ริญ ญา ควรมีเหตุผ ล
ความจาเป็น อย่ างยิ่งในการเปิ ดสอนและต้องคานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสาคัญ
รวมทั้งคานึงถึงความซ้าซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น
๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว
ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจัดไว้ในกลุ่มหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ เท่านั้น
เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ
การจัด การเรีย นการสอนในหลัก สูต รนี้ ต้อ งมีก ารจัด การเรีย นการสอนแบบมีส่ว นร่ว มกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิต หรือ การบริก าร โดยอาจจัด ในรูป สหกิจ ศึก ษา หรือ การฝึก งาน
ในสถานประกอบการ และเพื่อให้ส อดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้รับ นั กศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น
ในด้านอาจารย์ผู้สอนจานวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้ วและหากเป็น
ผู้ ส อนจากสถานประกอบการต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๙. จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
๙.๑ อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ผู้ ส อนทั้ งอาจารย์
ประจ าและอาจารย์ พิ เศษ ต้องมีคุณวุฒิ และคุ ณสมบั ติ ครบถ้ว นตามที่ ระบุในเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร
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นอกจากนั้น ในระดับบั ณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดเช่นกัน
ทั้ง นี ้ อาจารย์ป ระจาที่ส ถาบัน อุด มศึก ษารับ เข้า ใหม่ตั้ง แต่เ กณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
สถาบั นอุดมศึกษามีหน้ าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิ ของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้นของ
แต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุง
ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ
๙.๒ คุ ณ วุฒิ ที่ สั ม พั น ธ์ กับ สาขาวิช าของหลั ก สู ต ร หมายถึง คุณ วุฒิ ที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
สาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐาน
สาขาวิชาไม่ได้กาหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International
Standard Classification of Education)
๙.๓ คุณสมบัติด้านตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตร
กลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นตาแหน่งทางวิชาการที่ได้จากการประเมิน
ผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้นๆ
กรณี อาจารย์ใหม่ที่มีคุณ วุฒิ ระดั บปริญ ญาเอก แม้ยังไม่มีผ ลงานทางวิช าการหลั งส าเร็จ
การศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี
๙.๔ ส าหรับ หลัก สูต รปริญ ญาตรีที ่เน้น ปฏิบ ัต ิก าร ค าว่า ”ประสบการณ์ด ้า นปฏิบ ัต ิก าร”
หมายถึง การทางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับ
สถานประกอบการ หรือ มีผ ลงานทางวิช าการประเภทการพัฒ นาเทคโนโลยี หรือ ผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว
๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
หรือมีตาแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ ต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กาหนดในแต่ละระดับปริญญา โดยให้
พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๙.๖ ส าหรั บคุ ณสมบั ติ อาจารย์ ที่ ปรึกษาการค้ นคว้ าอิ สระและผู้ สอบการค้ นคว้ าอิ สระในระดั บ
ปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์

๔
๑๐. การบริห ารหลั กสูตรกรณี มีข้อตกลงร่วมผลิ ตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา
๑๐.๑ การตกลงร่ว มผลิต หมายถึง การทาข้อ ตกลงร่ว มมือ กัน อย่า งเป็น ทางการระหว่า ง
สถาบัน อุดมศึกษากับ องค์ก รภายนอกในการพัฒ นาและบริห ารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบขอ ง
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้นๆ
องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
หน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบการศึก ษาของประเทศนั้น หรือ เป็น หน่ว ยราชการระดับ กรมหรือ เทีย บเท่า
หรือหน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ หรือ องค์ก ารมหาชน หรือ บริษัทเอกชนที่จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทยเท่านั้น
หากเป็ น บริ ษั ท เอกชนที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ให้ เ สนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิต
บัณฑิตของบริษัทดังกล่าว
๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทาหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจาและอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ บุคลากรที่มาจาก
องค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือ เพื่อทาหน้าที่อาจารย์ประจา อาจารย์ประจา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
นั้นๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทัก ษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ ตามแนวทางของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้นับรวม
จานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คาปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม
๑๒. ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาจัด ระบบตรวจสอบการคัด ลอกผลงาน หรือการซ้าซ้อนกับงานของ
ผู้อื่น หรื อ การจ้ า งทารายงานการค้น คว้าอิส ระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือมีการจ้างทารายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น
๑๓. การเผยแพร่ผ ลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม

๕
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขานั้ น ๆ จากนอกสถาบั น เจ้ า ภาพ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๒๕ โดยต้ อ งมี ผู้ ป ระเมิ น บทความที่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
ให้สถาบันอุดมศึกษาคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ ยอมรั บในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนได้
๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได้ และ
มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัย
ของผู้เรียน
๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๕.๑ หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต มิใช่ ส่ วนหนึ่ งของหลั กสู ตรระดั บปริญญาโท ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กัน
ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา
๑๕.๒ หลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรบั ณ ฑิ ตชั้นสู ง มิ ใช่ส่ วนหนึ่ งของหลั กสู ตรระดับปริญญาเอก
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
๑๕.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่าปริญญาโท
สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทมาก่อน
๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับ ที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อนาไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ

๖
๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้สอดคล้อ ง
กับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ส ภาสถาบันสามารถกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือ
กาหนดแนวปฏิ บั ติ ที่เหนื อกว่าเกณฑ์ มาตรฐานฉบั บนี้ ได้ ทั้ งนี้ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพมาตรฐานการจั ด
การศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
ในกรณี มี เหตุ อั น ควรให้ เชื่ อ ได้ ว่า การจั ด การเรี ย นการสอนไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนด ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ ถือ
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

