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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
.....................................................
เพื่อเปน การเสริม สรา งความรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับรายละเอีย ดและเจตนารมณข องเกณฑ
มาตรฐานหลัก สูตรระดั บอนุ ปริ ญญา ระดั บปริ ญญาตรี และระดับ บัณฑิ ตศึ กษา สําหรับเปนแนวทางการ
บริหารจั ดการ และพั ฒ นาหลักสู ต รระดั บอุ ด มศึกษาใหมีประสิ ทธิภ าพ ฉะนั้ น อาศั ย อํา นาจตามความ
ในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ จึ งใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิก ารนี้เรี ยกวาแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก สูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548”
2. ให ใ ช ป ระกาศกระทรวงนี้ เป น แนวทางการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ระดั บอุด มศึ กษาทุ กสาขาวิ ช า สํา หรั บหลัก สู ต รที่จ ะเป ด ใหม และหลัก สูต รเก า เพื่ อปรับ ปรุ ง ใหมข อง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
3. สถาบันอุด มศึก ษามีห นาที่ ต องรับผิด ชอบการพัฒ นาหลั กสูตรระดับ อุด มศึ กษาใหมี
มาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ กษาสู ง ขึ้ น สอดคล องกั บเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ต รระดั บอุ ด มศึ กษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐาน การศึกษาของคณะกรรมการการอุด มศึกษาเกณฑมาตรฐานวิช าการและวิ ชาชีพ รวมทั้ง
เกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ จํา นวนและคุณ สมบั ติ ของอาจารยผู สอนในหลั กสูตร สัดสวนนั กศึกษาตอ
อาจารยผูสอน
4. ระบบการจัดการศึกษา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใช ระบบทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบั นอุด มศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษา
เพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบ
จตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกั บระบบการศึกษา
นั้น ไว ในหลักสูต รให ชัด เจน ซึ่ง ประกอบดว ยรายละเอีย ดเกี่ ย วกับการแบง ภาคการศึกษาระยะเวลา
การศึก ษาในแตละภาคการศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิ ชาภาคทฤษฎี และรายวิชาภาคปฏิบั ติก ารฝกงาน
หรือการฝกภาคสนาม การทํ า โครงการหรือกิจ กรรมอื่นใดตามที่ไ ดรับมอบหมาย รวมทั้ง รายละเอีย ด
การเทียบเคียงหนวยกิต ระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค

อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุด มศึกษานํา มาใชในการจัดการศึกษาควรเปน
ระบบมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
5. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิช าศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ เพื่ อเสริมสร างความเปน มนุ ษยที่สมบู รณ โดยใหศึกษา
รายวิชาตาง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง การจัด
การเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิช าตอเนื่องหรือ รายวิช า
ขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป
6. การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณ ฑิต
ที่มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต าง ๆ ออกมารับใชสังคม รวมทั้ง
มุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับ สูงให สามารถบุกเบิ ก
แสวงหาความรูใหม สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับ
อนุปริญญา) ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีว ศึกษา เปนต น
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผล ความ
จําเปนในการเปดสอนและตองคํานึง ถึงความต องการบุคลากรในสาขาวิช านั้น เปน สําคัญ รวมทั้งคํา นึงถึง
ความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลวในสถาบันอื่น
7. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
7.1 คุณ วุฒิของอาจารย ประจํ าหลักสูตรระดั บอนุปริ ญญาและระดั บปริญญาตรี ซึ่ง มี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้งได รับ
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
7.2 อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มี หนา ที่หลักทางด านการ
สอนและการวิจัยและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลา
ตามเวลาทําการ) ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารย ประจํ าเกิน กวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได และตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ
เทานั้น
ในกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
7.3 อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของ
อาจารยในแตละหลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา สําหรับผู ที่จะได
รับการแตงตั้งเปนคณาจารยทั้ง 2 ประเภทดังกลาว ในระดับบัณฑิตศึกษาตองมีคุณสมบัติค รบถวนในการ
ทําหนาที่ อาจารย ผู รับผิ ดชอบหลั กสูต ร อาจารยที่ป รึก ษาวิ ทยานิพนธ อาจารยผู สอบวิ ทยานิพ นธ และ
อาจารยผู สอนตามที่ เกณฑกําหนด โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ ออิเล็กทรอนิ กส พรอมทั้งปรับปรุงให
ทันสมัยตลอดเวลา และใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูล ดังกลาวเพื่อประโยชนใน
การผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป

7.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลัก สูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
7.5 อาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ต องเปน อาจารย
ประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิ พนธรวมอาจเปน อาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบั นก็ไ ด ในกรณีที่มีความจําเปนอยา งยิ่ งเปนสาขาวิช าที่ขาดแคลน
ผู ทรงคุณ วุฒิ อาจแตง ตั้ง ผู ทรงคุณ วุฒิภายนอกสถาบัน ทําหนา ที่อ าจารย ที่ปรึกษาวิ ทยานิพ นธรวมใหทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม
อนึ่ง อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุค ลากรที่มีค วามรู ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิช าที่เป ด
สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผู ทรงคุณ วุฒิภ ายนอกสถาบั น โดยไม
ตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป นอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ต องเปน บุค ลากรประจํ า
ในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเป นบุค ลากรประจํ า
ในสถาบัน หรื อผูทรงคุ ณวุฒิภ ายนอกสถาบั นที่มี ความรูความเชี่ย วชาญและประสบการณสู งในสาขาวิช า
นั้น ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา นนั้นๆ เทียบไดไ มต่ํา กวา
ตํ าแหน งระดั บ 9 ขึ้ นไป ตามหลักเกณฑและวิ ธีก ารที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการขา ราชการพลเรื อนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
ในกรณี หลั กสู ตรปริ ญ ญาเอกไมมี อาจารย ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธรว ม อาจารยผู สอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผู สอนที่ได รับคุณ วุฒิปริญญาเอกหรือ ไมเ ปนผู ดํา รงตํา แหนง ทางวิชาการตั้ง แต
รองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิช าที่เปด สอน สถาบัน อุด มศึกษาอาจแตง ตั้ง ผู เชี่ ยวชาญเฉพาะดา นแทน
เปนกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน อุด มศึกษา และตองแจง คณะกรรมการการอุด มศึกษา
ใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย
ผู ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์แ ละศาสตราจารย พิเ ศษ ใหประเมิน ผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิ ชา หรือตํา แหนง ที่เรียกชื่อเปนอยา งอื่นที่เทียบเคีย ง
และยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
8. ภาระงานที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ ข องอาจารย ที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ ใหนับรวมจํา นวน
นักศึกษาเกาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย
9. การสอบผานภาษาตางประเทศ
เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กําหนดใหตองสอบผานภาษาต างประเทศ
อยางนอย 1 ภาษา เกณฑดังกลาวใหใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล ผูเรียนในหลักสูตรเดียวกัน ไมจํา เปน ต อง
เรีย นภาษาต างประเทศภาษาเดี ยวกัน ก็ไ ด ภาษาตา งประเทศในที่ นี้ หมายถึง ภาษาที่เ ปน เครื่องมื อ
ในการศึกษาคน ควาความรู เพื่ อทําวิ ทยานิพนธ สํ าหรับหลัก สูตรที่สอนเปน ภาษาอังกฤษหากผู เ รียนชาว
ตางประเทศรายใดมีการทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ยอมให กําหนดเปนภาษาไทย

ไดยกเวนกรณีที่ผูเรียนเปนคนไทย ตองกําหนดเปน ภาษาต างประเทศ สว นหลัก สูตรที่สอนเปน ภาษาไทย
ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศเทานั้น
10. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากตํา ราต าง ๆ
ที่จะใชศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง ส วนใหญจ ะเปนตํา ราภาษาอังกฤษ และควรให
ความสําคัญกับภาษาไทยเพื่อเปนเอกลักษณและภาคภูมิใจในความเปนไทย
11. การสอบวิทยานิพนธ ควรเปนระบบเปดใหผูสนใจเขา รับฟงได โดยเฉพาะวิ ทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได
12. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1)
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1) ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิ ทยานิพนธ
อยางเดียว ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
12.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิ มพในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับ สากล และเปน ผลงานที่ชี้ชั ดได ว าสามารถที่จะสนับสนุนการ
วิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได
12.2 สถาบันที่จะเปดสอนต องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุ ณภาพการศึกษา
เชื่อถือไดและมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
12.3 สถาบันที่จ ะเป ด สอนตองมี สิ่ง อํานวยความสะดวกพร อมที่จะรองรับ และ
สนับสนุนงานวิจัยของผูเรียน
12.4 สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
12.5 สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได
13. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
13.1 หลั กสูต รประกาศนีย บัต รบัณฑิต มิใ ชส ว นหนึ่ ง ของหลัก สูตรระดับ ปริญญาโท
ผู สํา เร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ต หากตองการศึกษาตอในระดั บที่สูง ขึ้น ใหเ ข า ศึกษา ใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนว ยกิตได ไมเ กิน
รอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
13.2 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง มิ ใ ช ส  ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาเอก ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับ ปริญญาเอก
ใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา
13.3 ผู สํา เร็จการศึกษาระดั บปริญญาตรีที่ มีระยะเวลาการศึกษา 6 ป หรือ เทียบเทา
ปริญญาโท สามารถเขาศึกษาต อในหลัก สูตรระดับ ประกาศนีย บัต รบัณฑิต ชั้น สูงไดโดยไมต องเข าศึ กษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน

14. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
การออกใบปริญญาบั ตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอีย ด
เกี่ ย วกั บ ชื่อ ปริญ ญาและชื่ อ สาขาวิ ช า ใหต รงกั บ ที่ร ะบุไ วใ นเอกสารหลัก สู ต รฉบับ ที่ เ สนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึกษารับทราบหรือรับรอง ทั้ง นี้ เพื่อมิใหเ กิด ปญ หาเมื่อนํ า ไปสมัค รงานหรื อ
ศึกษาตอ
15. ในกรณี ที่ไ มสามารถปฏิ บัติ ต ามแนวทางดั ง กลา วได หรือมีค วามจํ าเปน ตองปฏิ บัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

(สําเนา)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณ ฑิต ศึกษาที่ใช ในปจ จุบัน ใหมี
ความเหมาะสมยิ่ งขึ้ นเพื่ อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดั บบัณ ฑิต ศึกษาและการรับ รอง
วิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิช าการดํา เนิน ไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศั ยอํานาจตาม
ความในมาตรา 8 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546
รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงศึ กษาธิก าร จึงใหออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่ อง “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิก ารนี้ เรียกว าเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดั บบัณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2548
2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนีย บัต รบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนีย บัต รบัณฑิต ชั้น สูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับ ปริญญาโท และระดั บ
ปริ ญ ญาเอกทุ ก สาขาวิ ช า สํ า หรั บ หลั ก สู ต รที่ จ ะเป ด ใหม แ ละหลั ก สู ต รเก า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม ข อง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใ ชข อบังคั บตั้ งแตวัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา
เปนตนไป
3. ใหยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวิ ทยาลั ย เรื่ อง เกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533
3.2 ประกาศทบวงมหาวิ ทยาลั ย เรื่อง เกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงให
มีความสัมพัน ธสอดคลองกับแผนพัฒ นาการศึกษาระดั บอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให
มีความชํานาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่ อใหมีค วามรูค วามเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติ งานไดดี ยิ่ง ขึ้น และควร
เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ ง ผู สํา เร็จ การศึกษาระดั บประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต หากเข า ศึกษาต อระดั บ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิต ไดไ มเกิน รอยละ 40 ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา

