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(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการแต่งตัง้หรอืมอบหมายผูต้รวจสอบ 
และการตรวจสอบการดาํเนนิการจัดการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. .... 

---------------------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือดําเนินการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่งผลให้สถาบันอุดมศกึษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพผลที่ย่ังยืน สร้างความมั่นใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ .............พ.ศ. .... จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ในประกาศน้ี  
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญา 

และระดับตํ่ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“สํานักงานปลัดกระทรวง” หมายความว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดขั้นตํ่าเก่ียวกับคุณลักษณะ 

คุณภาพ และเกณฑ์อ่ืนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อกําหนดขั้นตํ่าของหลักสูตร และข้อกําหนดขั้นตํ่า
ของเกณฑ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

“มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดขั้นตํ่าของหลักสูตร 
คุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อ่ืนเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเก่ียวกับองค์ประกอบ
และตัวช้ีวัด สําหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แต่ละระดับ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาที่ได้รับอนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษา 
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“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการแต่งต้ังหรือมอบหมายให้ 
ทําหน้าที่ตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตร  และทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา  

“ระบบการบริหารการจัดการศึกษา” หมายความว่า การบริหารและการจัดการ
กระบวนการต่างๆ ต้ังแต่การออกแบบหลักสูตร การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการจัด
การศึกษา การสําเร็จการศึกษา การบริหารคุณภาพเชิงผลลัพธ์ การประกันคุณภาพ ที่มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกัน  

“การดําเนินการจัดการศึกษา” หมายความว่า การดําเนินการตามระบบการบริหาร
การจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กําหนด มีความรู้ ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคลเหมาะสมในการประกอบอาชีพ และผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่า
บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามที่คาดหวัง  

 
หมวดที่ ๑ 

การแต่งตัง้หรอืมอบหมายผูต้รวจสอบ และหน้าทีแ่ละอํานาจ 
---------------------------------------------------------------- 

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ความเข้าใจและ 
มีประสบการณ์ด้านระบบการบริหารการจัดการศึกษา ด้านระบบการบริหารคุณภาพ เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบ
หลักสูตรและการดําเนินการจัดการศึกษา ทั้งน้ี ผู้ตรวจสอบจะต้องผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  ข้อ ๔  ให้ผู้ตรวจสอบ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบหลักสูตรหรือพิจารณาหลักสูตร โดยดําเนินการตรวจสอบระบบการ

บริหารการจัดการศึกษา 
(๒) ตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษา โดยดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการ

ตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาออกแบบไว้ 
(๓) เข้าไปตรวจสอบระบบการบริหารการจัดการศึกษาและการดําเนินการจัด

การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๔) ขอให้บุคคลมาช้ีแจงหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๕) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการบริหารการจัด

การศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการตรวจสอบ 
(๖) เสนอคณะกรรมการเพ่ือรับรองหรือไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

หลักสูตร 
(๗) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบ

หลักสูตร ระบบตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษา และระบบการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
หลักสูตร 
 ข้อ ๕  ในการดําเนินการตามข้อ ๔ (๓) ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งแผนการตรวจสอบแก่สถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือเตรียมการล่วงหน้า และให้แสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งต้ังหรือมอบหมายจาก
คณะกรรมการ   
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หมวดที่ ๒ 

การตรวจสอบหรือการพิจารณาหลักสตูร และการตรวจสอบการดาํเนนิการจัดการศกึษา 
---------------------------------------------------------------- 

ข้อ ๖  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงที่
ครบกําหนดเวลารับรอง และแจ้งต่อสํานักงานปลัดกระทรวงแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งต้ังหรือ
มอบหมายตามข้อ ๓ ดําเนินการ ดังน้ี  

 (๑) ตรวจสอบหลักสูตรหรือพิจารณาหลักสูตร  
  ๑.๑) ให้มีการตรวจสอบโดยเน้นที่เอกสาร ข้อมูล และหลักฐาน ทั้งน้ี อาจมี

การตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการเรียนการสอนกรณีมีความจําเป็น โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับจากวันที่สํานักงานปลัดกระทรวงได้รับเร่ือง โดยเป็นหลักสูตรที่เปิดการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 

  ๑.๒) ให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย ๒ คน ดําเนินการตรวจสอบหลักสูตรหรือ
พิจารณาหลักสูตร ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนและระบบการบริหารการจัดการศึกษา ว่าตอบสนองตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เรียน และเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอน และระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ออกแบบ 
มีความพร้อมในการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา 
โดยผู้ตรวจสอบจะพิจารณาประเด็น ดังน้ี 

  ๑.๒.๑) ความสอดคล้องของหลักสูตรกับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนากําลังคนของประเทศ และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 

  ๑.๒.๒) ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี นโยบาย และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ในบริบทโลก 

  ๑.๒.๓) ผลสํารวจจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา 
และนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตร 

  ๑.๒.๔) ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน และระบบการบริหารการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ทั้งน้ี กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้พิจารณาประเด็นเพ่ิมเติม ได้แก่ ผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรวิชาชีพ 
ศิษย์เก่า ตลอดจนข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกและบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา และผล
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับหลักสูตร (ถ้ามี)  

 (๒) ตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษา   
  ๒.๑) ให้มีการตรวจสอบทั้งเอกสาร ข้อมูล หลักฐาน และการตรวจสอบ  

ณ สถานที่จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ ดังน้ี 
   ๒.๑.๑) ระดับอนุปริญญา ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 

หลังจากคณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรหรือพิจารณาหลักสูตร 
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   ๒.๑.๒) ระดับปริญญาตรี ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี 
หลังจากคณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรหรือพิจารณาหลักสูตร 

     ๒.๑.๕) ระดับปริญญาโท ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
หลังจากคณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรหรือพิจารณาหลักสูตร 
    ๒.๑.๖) ระดับปริญญาเอก ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 
๖ เดือน หลังจากคณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรหรือพิจารณาหลักสูตร  
    ๒.๑.๖) ระดับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน หลังจากคณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตร
หรือพิจารณาหลักสูตร      

      ๒.๒) ให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย ๓ คน ประเมินการดําเนินการจัดการศึกษา
ตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมั่นใจว่าจะได้รับการพัฒนาตรง
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนด มีความรู้ และทักษะเพียงพอในการประกอบอาชีพ และผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่า
บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามท่ีคาดหวัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับมอบหมาย แล้วเสนอผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร โดยผู้ตรวจสอบจะพิจารณา
ประเด็น ดังน้ี  

 ๒.๒.๑) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งน้ี กรณีหลักสูตรที่มีผู้สําเร็จ
การศึกษาแล้วให้ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สําเร็จการศึกษาด้วย 

 ๒.๒.๒) การดําเนินการตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่
ออกแบบไว้ 

 ๒.๒.๓) การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
 ข้อ ๗  รายละเอียดเก่ียวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ การได้มาซึ่งผู้ตรวจสอบ ขั้นตอน 
กระบวนการ ระยะเวลา และประเด็นการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางหรือคู่มือที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวดที่ ๓ 
การพจิารณาผลการตรวจสอบและการรบัรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสตูร 

---------------------------------------------------------------- 
ข้อ ๘  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบหลักสูตรหรือพิจารณาหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๖ (๑) แล้วให้ดําเนินการ ดังน้ี  
(๑) กรณีสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการโดยสํานักงาน

ปลัดกระทรวงแจ้งผลการตรวจสอบแก่สถาบันอุดมศึกษาภายใน 180 วัน นับจากวันที่สํานักงานปลัดกระทรวง
ได้รับเรื่อง เพ่ือดําเนินการจัดการศึกษาตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ออกแบบไว้  

(๒) กรณีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด และในกรณีจําเป็นเพ่ือป้องกันความเสียหาย คณะกรรมการจะแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการ
ดําเนินการตามหลักสูตรน้ันไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ ๙  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๖ (๒) แล้วให้ดําเนินการ ดังน้ี 
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(๑) กรณีสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ประกาศรับรองมาตรฐาน         
การอุดมศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีระยะเวลา ๕ ปีนับต้ังแต่รับนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร และให้
สํานักงานปลัดกระทรวงแจ้งเร่ืองดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ทราบโดยเร็ว ทั้งน้ี การดําเนินการรับรองมาตรฐานข้างต้นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะ
สําเร็จการศึกษา 

ทั้งน้ี ในช่วงเวลาการรับรอง 5 ปีน้ัน ให้สภาสถาบันกํากับดูแลหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

(๒) กรณีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ไม่สอดคล้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ดังน้ี 

๒.๑) กรณีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือรับรองมาตรฐาน             
การอุดมศึกษาต่อไป  

๒.๒) กรณีสถาบันอุดมศึกษาไม่ดําเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการเสนอเร่ืองต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ
ให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการดําเนินการหลักสูตร หรือดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นต่อไป โดยให้ประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ข้อ ๑๐  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาโดย
หน่วยงานประเมินหรือรับรองคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาอ่ืน หรือสาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาใด 
ได้รับการจัดอันดับในระดับสูงของโลกจากหน่วยงานระดับนานาชาติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
สถาบันอุดมศึกษาน้ันอาจเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือประกาศรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

ข้อ ๑๑  กรณีที่ครบระยะเวลาการรับรองหลักสูตร และสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเสนอ
ให้คณะกรรมการรับรองหลักสูตรน้ันต่อไป ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอขอรับรองหลักสูตรตามข้อ ๖ ต่อ
คณะกรรมการก่อนครบกําหนดอายุการรับรองภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน  
 

หมวดที่ ๔ 
การอุทธรณแ์ละคุ้มครองผู้เรียน 

---------------------------------------------------------------- 
ข้อ ๑๒  กรณีสถาบันอุดมศึกษามีความเห็นขัดหรือแย้งกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตามข้อ ๘ (๒) และข้อ ๙ (๒) วรรคสาม สถาบันอุดมศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ โดยย่ืนอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม หรือมีการไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร 
หรือถูกระงับการดําเนินการตามหลักสูตร อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน หรือการสําเร็จการศึกษาของ
ผู้เรียน ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับ
ผลกระทบด้วย  



 

ฉบับประชาพิจารณ์ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
-๖- 

การดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ 
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการดําเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหน่ึงพ้นจากความรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
หลักสูตรก็ได้ แต่การไม่รับรองมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว ไม่กระทบผู้สําเร็จการศึกษาไปก่อนแล้ว 

 
หมวดที่ ๕ 

บทเฉพาะกาล 
---------------------------------------------------------------- 

  ข้อ ๑๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ออกตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วจึงเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร 
   
 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(..............................................................) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร 

     ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 


