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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

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

เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการ
บริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ      
ในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวาแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548”

2. ให ใช ประกาศกระทรวงนี้  เป นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3. สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐาน การศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
เกณฑมาตรฐานอื่น ๆ  อาทิ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผู สอนในหลักสูตร สัดสวนนักศึกษาตอ 
อาจารยผูสอน

4. ระบบการจัดการศึกษา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใช ระบบทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษา
เพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบ
จตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศกึษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้นไว ในหลักสูตรให ชัดเจน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษาระยะเวลา
การศึกษาในแตละภาคการศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติการฝกงาน  
หรือการฝกภาคสนาม การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียด                
การเทียบเคียงหนวยกิต ระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค



อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปน
ระบบมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล

5. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ เพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยใหศึกษา

รายวิชาตาง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง การจัด 
การเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือ รายวิชา
ขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป

6. การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิต

ที่มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคม รวมทั้ง 
มุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิก
แสวงหาความรูใหม สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับ
อนุปริญญา) ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผล ความ
จําเปนในการเปดสอนและตองคํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเปนสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึง
ความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลวในสถาบันอื่น

7. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
7.1คุณวุฒิของอาจารย ประจําหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ซึ่งมี

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้งไดรับ  
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

7.2อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มี หนาที่หลักทางดานการ
สอนและการวิจัยและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลา
ตามเวลาทําการ) ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได และตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ 
เทานั้น

ในกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

7.3อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของ
อาจารยในแตละหลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา สําหรับผู ที่จะได
รับการแตงตั้งเปนคณาจารยทั้ง 2 ประเภทดังกลาว ในระดับบัณฑิตศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนในการ
ทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผู สอบวิทยานิพนธ และ
อาจารยผู สอนตามที่เกณฑกําหนด โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งปรับปรุงให
ทันสมัยตลอดเวลา และใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูล ดังกลาวเพื่อประโยชนใน
การผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป



7.4อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

7.5อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารย
ประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบันก็ได ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลน        
ผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม

อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน 
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง

7.6ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปด
สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม
ตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจํา 
ในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนบุคลากรประจํา
ในสถาบันหรือผู ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชา   
นั้น ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวา
ตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ             
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผู สอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอนที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต 
รองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทน 
เปนกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย

ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษ ใหประเมินผลงานทางวิชาการให 
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา หรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

8. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนับรวมจํานวน
นักศึกษาเกาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย

9. การสอบผานภาษาตางประเทศ
เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กําหนดใหตองสอบผานภาษาตางประเทศ

อยางนอย 1 ภาษา เกณฑดังกลาวใหใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล ผูเรียนในหลักสูตรเดียวกันไมจําเปนตอง
เรียนภาษาตางประเทศภาษาเดียวกันก็ได ภาษาตางประเทศในที่นี้ หมายถึง ภาษาที่เปนเครื่องมือ           
ในการศึกษาคนควาความรูเพื่อทําวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษหากผูเรียนชาว        
ตางประเทศรายใดมีการทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ยอมใหกําหนดเปนภาษาไทย       



ไดยกเวนกรณีที่ผูเรียนเปนคนไทย ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศ สวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย
ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศเทานั้น

10.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากตําราตาง ๆ  
ที่จะใชศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง สวนใหญจะเปนตําราภาษาอังกฤษ และควรให
ความสําคัญกับภาษาไทยเพื่อเปนเอกลักษณและภาคภูมิใจในความเปนไทย

11. การสอบวิทยานิพนธ ควรเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยเฉพาะวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได

12. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1)
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1) ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ

อยางเดียว ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
12.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร หรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการ
วิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได

12.2 สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชื่อถือไดและมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ

12.3 สถาบันที่จะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะรองรับ และ
สนับสนุนงานวิจัยของผูเรียน

12.4 สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
12.5 สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได

13.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท        

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใหเขาศึกษา ใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกิน
รอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา

13.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช สวนหนึ่ งของหลักสูตรระดับ              
ปริญญาเอก ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก                  
ใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา

13.3 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ป หรือเทียบเทา
ปริญญาโท สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน



14.ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับที่ระบุไว ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรอง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือ         
ศึกษาตอ

15. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548

อดิศัย โพธารามิก

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ



(สําเนา)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบันใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรอง       
วิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548

2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชขอบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป

3.  ใหยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533
3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2542  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงให
มีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให
มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และควร
เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง            

อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา


