
 
กฎกระทรวง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยามค าว่า  
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ทุกฉบับที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา  ทั้งนี้  ไม่ว่า 
ในระดับใด  สาขาใด  หรือสาขาวิชาใด 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้  

ของผู้เ รียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดขึ้น 
ตามระดับการศึกษาแต่ละระดับ   

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ  หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างาน
ระหว่างการศึกษา 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  ในการส่งเสริม  การก ากับ

ดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 

ข้อ ๕ ในการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาต้องบริหารจัดการ
หลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ต้องมีอย่างน้อยสี่ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านความรู้ 
(๒) ด้านทักษะ 
(๓) ด้านจริยธรรม 
(๔) ด้านลักษณะบุคคล 
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๘ นอกจากผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อ  ๗  คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดผลลัพธ์

การเรียนรู้ด้านอื่นเพ่ิมเติมหรือก าหนดรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ิมขึ้นตามความจ าเป็นทางวชิาการ
หรือวิชาชีพของแต่ละสาขาหรือสาขาวิชา  โดยประกาศเป็นมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาก็ได้  

ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความม่ันใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา 
ต้องมีระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ   
และติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว  ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
และน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ให้ได้ผลลพัธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๐ การน าผลการเรียน  ผลลัพธ์การเรียนรู้  สมรรถนะ  หรือประสบการณ์ที่ได้จาก 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้เพ่ือขอรับคุณวุฒิ 
ตามระดับ  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและสนับสนนุการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้เรียน  
คณาจารย์  และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกวา้งขวาง 

ข้อ ๑๕ คุณวุ ฒิระดับอุ ดมศึกษาในหลักสู ตรที่ ส ถาบันอุ ดมศึกษาเปิดสอนอยู่หรือ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ทราบตามมาตรา  ๕๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนีแ้ลว้ 

ข้อ ๑๖ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาเดิมที่ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง  
หรือคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  และได้แจ้งการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่าวให้ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  แนวทาง 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือ
สาขาวิชา  บรรดาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  จนแล้วเสร็จ  ซึ่งต้องไม่เกิน 
หกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยให้ถือว่าการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ดังกล่าว
เป็นการด าเนินการตามกฎกระทรวงนีแ้ล้ว 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และ 
มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริหารรา ชการกร ะทร วงการ อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  ประกอบกับกฎก ระทรวงว่า ด้ วย  
การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืนก าหนดให้  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  เป็นมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาอ่ืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕


