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กฎกระทรวง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในบทนิยามคาว่า “มาตรฐานการอุดมศึกษา” ในมาตรา ๔ มาตรา ๖
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๗ (๖) และวรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และบทนิ ย ามคาว่า
“มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยข้ อ เสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึ กษาออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้ บัง คั บเมื่ อพ้ น กาหนดหนึ่ง ร้ อยแปดสิบ วันนั บแต่ วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการและประกาศคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา
ทุ ก ฉบั บ ที่ เกี่ ยวกั บกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ งชาติ แนวทางการปฏิ บัติ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุด มศึก ษาแห่ งชาติ และมาตรฐานคุณวุ ฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ทั้งนี้ ไม่ว่า
ในระดับใด สาขาใด หรือสาขาวิชาใด
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“สถาบันอุ ดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัด การอุ ดมศึก ษาระดั บปริ ญญาและระดับ
ต่ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรี ย นรู้
ของผู้ เ รี ย นที่ เ กิด ขึ้น จากการศึ ก ษาตามมาตรฐานหลั ก สูต รการศึ กษาระดั บอุ ด มศึก ษาที่ก าหนดขึ้น
ตามระดับการศึกษาแต่ละระดับ
“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ จาก
การศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อ ประสบการณ์ ที่เกิด ขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรื อ การเรี ยนรู้ จริงในที่ทางาน
ระหว่างการศึกษา
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“หลั ก สู ตรการศึก ษา” หมายความว่า หลั ก สูต รระดั บปริ ญญาและต่ ากว่ า ปริ ญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ ในการส่งเสริม การกากับ
ดู แ ล การตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ นผล และการประกัน คุณภาพการศึ กษาระดั บอุ ดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ข้อ ๕ ในการจัดทาหรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องบริหารจัด การ
หลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล โดยต้อง
แสดงถึงพัฒนาการของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ข้อ ๖ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย
(๑) ระดับอนุปริญญา มีหนึ่งคุณวุฒิ ได้แก่ คุณวุฒิอนุปริญญา
(๒) ระดับปริญญาตรี มีหนึ่งคุณวุฒิ ได้แก่ คุณวุฒิปริญญาตรี
(๓) ระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่คุณวุฒิ ได้แก่ คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต คุณวุฒิปริญญาโท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อ ๗ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาทุก ระดับ มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุ ดมศึ ก ษา
ต้องมีอย่างน้อยสี่ด้าน ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านความรู้
(๒) ด้านทักษะ
(๓) ด้านจริยธรรม
(๔) ด้านลักษณะบุคคล
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ ๘ นอกจากผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อ ๗ คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดผลลั พธ์
การเรียนรู้ด้านอื่นเพิ่มเติมหรือกาหนดรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามความจาเป็นทางวิชาการ
หรือวิชาชีพของแต่ละสาขาหรือสาขาวิชา โดยประกาศเป็นมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาก็ได้
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจในคุ ณภาพของผู้สาเร็จการศึ กษา สถาบันอุดมศึกษา
ต้ อ งมี ระบบการประกั น คุ ณภาพผลลั พธ์ ก ารเรี ย นรู้ จริ ง ของทุ กหลั ก สูต รการศึ ก ษาในแต่ ล ะระดับ
และติดตามประเมินผลลั พธ์ก ารเรียนรู้ดังกล่าว ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าล
และนาไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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ข้อ ๑๐ การน าผลการเรี ยน ผลลัพ ธ์ การเรี ย นรู้ สมรรถนะ หรื อ ประสบการณ์ ที่ได้จาก
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้เพื่อขอรับคุ ณวุฒิ
ตามระดับ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด
ข้อ ๑๒ ให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่
ให้คาแนะนาและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษานี้ได้
การออกประกาศหรื อ แนวปฏิบั ติต ามวรรคหนึ่ง ต้ อ งค านึง ถึง ความแตกต่า งหลากหลาย
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
ข้อ ๑๔ ให้ ค ณะกรรมการจั ดให้ มีก ารประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้
ทุ ก ห้ าปี นั บ แต่วั นที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้บั งคั บ โดยรั บ ฟั งความคิ ดเห็นของสถาบั นอุ ดมศึ กษา ผู้เรียน
คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง
ข้อ ๑๕ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาใน หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเ ปิ ด สอนอยู่ ห รื อ
ที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ทราบตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารอุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่ อ นวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนีแ้ ล้ว
ข้อ ๑๖ คุ ณวุ ฒิ ระดั บ อุด มศึ กษาในหลั กสูต รการศึก ษาเดิ มที่ กาลังอยู่ระหว่า งการปรับปรุง
หรื อ คุ ณวุ ฒิ ระดั บอุด มศึ กษาในหลักสูต รการศึก ษาใหม่ ที่อยู่ระหว่า งการพั ฒ นาในวันที่ก ฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ และได้แจ้งการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่าวให้สานักงานปลัดกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรมทราบภายในหกสิบ วันนั บแต่ วันที่ กฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ด าเนิน การต่อ ไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การและประกาศ
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาที่เกี่ ยวกั บกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุด มศึ ก ษาแห่ งชาติ แนวทาง
การปฏิ บั ติต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึ กษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุ ณวุฒิใ นสาขาหรือ
สาขาวิ ชา บรรดาที่ ใช้บังคั บอยู่ในวันก่ อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บัง คับ จนแล้ วเสร็ จ ซึ่ งต้องไม่เกิน
หกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่ าว
เป็นการดาเนินการตามกฎกระทรวงนีแ้ ล้ว
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ มาตรา ๔ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารรา ชการ กร ะทร วงการ อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการอุ ด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๒
บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยข้ อ เสนอแนะ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุ ดมศึกษา กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกั น
คุณภาพการศึ ก ษา โดยคานึงถึงการมี ส่ว นร่ ว มของสถาบัน อุ ด มศึก ษาด้ว ย ประกอบกับกฎก ระทรวงว่า ด้ ว ย
การก าหนดมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาอื่ น ก าหนดให้ “มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา” เป็ น มาตรฐาน
การอุดมศึกษาอื่น จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

