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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   เรื่อง การดําเนินการรับทราบหลักสูตรท่ีผ)านความเห็นชอบ 
          หรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา      

  
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได�มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๔)/๑๐๔๐๒  
ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว-า สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได�ดําเนินการพิจารณารับทราบหลักสูตรท่ีผ-านความเห็นชอบหรือ 
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

๑ .  แนวปฏิ บั ติการรับทราบหลักสูตรของสถาบันของรั ฐ  กรณีหลักสู ตร 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดหรือนอกสังกัด จะเสนอหลักสูตรท่ีผ-านการให�ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต-ละแห-ง ให�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบว-าเปAนไปตามเกณฑCมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหรือไม-  ส- วนกรณีหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เปAนการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑCการอนุมัติหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต�องส-งเอกสารหลักสูตร
เพ่ือให�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๒. การพิจารณารับทราบหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปฏิบัติ
ตามข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ได�แก- มาตรา ๓๑ แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖  
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข�อ ๑ (๕)  
แห-งกฎกระทรวงแบ-งส-วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และข�อ ๑๖ แห-งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑC
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. การรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เปAนการดําเนินการติดตามเบ้ืองต�น
ว-า หลักสูตรท่ีได�รับความเห็นชอบหรือได�รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาต-าง ๆ นั้น มีแนวทาง
การดําเนินการท่ีสอดคล�องตามมาตรฐานตามเกณฑCท่ีเก่ียวกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือไม- เช-น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเกณฑCอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  ท้ังนี้  ตามอํานาจหน�าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรา ๓๑ 

                                           
ส-งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๖/๒๙๔ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห-งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๑๖ แห-งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคํานึงถึงความเปAนอิสระในการบริหารจัดการวิชาการ 
และความเปAนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับผู�มีส-วนได�ส-วนเสีย 
ประกอบด�วย ผู�เรียน ผู�ปกครอง และผู�ใช�บัณฑิตท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ว-าหลักสูตรท่ีได�รับ 
ความเห็นชอบหรือได�รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาให�เปKดสอนนั้นมีมาตรฐานตามเกณฑC 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว� และเปAนการแสดงความพร�อมและประกันคุณภาพหลักสูตรก-อนเปKด
ดําเนินการ ซ่ึงเปAนส-วนหนึ่งของการคุ�มครองผู�บริโภค ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ได�นําผลการรับทราบ
หลักสูตรเพ่ือไปใช�ในการรับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผู�สําเร็จการศึกษา 

เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีความเห็นว-า สภาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจในการ
พิจารณาให�ความเห็นชอบหรืออนุ มั ติหลักสูตรตามท่ีกําหนดไว� ในพระราชบัญญัติจัด ต้ั ง
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ถือปฏิบัติอยู-แล�ว จึงมีความเห็นว-า การดําเนินการรับทราบหลักสูตร 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปฏิบัติตามแนวทางข�างต�นเปAนการดําเนินการท่ีไม-มีกฎหมายใด
รองรับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอหารือในประเด็นการดําเนินการรับทราบ
หลักสูตรดังกล-าวว-า เปAนการดําเนินการท่ีมีกฎหมายใดรองรับหรือไม- อย-างไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ได� พิจารณาข�อหารือของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปAนผู�ชี้แจง
ข�อเท็จจริงแล�ว เห็นว-า การกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา เปAนหน�า ท่ีของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๓๑๑  
แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห-งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มาตรา ๓๔ วรรคสาม๒  
แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห-งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๖๓ แห-งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

                                           
๑มาตรา ๓๑  กระทรวงมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการส-งเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ

และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส-งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให�เปAนอํานาจหน�าท่ีของกระทรวงหรือ 
ส-วนราชการท่ีสังกัดกระทรวง 

๒มาตรา ๓๔   ฯลฯ    ฯลฯ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน�าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาท่ีสอดคล�องกับความต�องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ และแผนการศึกษาแห-งชาติ  
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง 
ความเปAนอิสระและความเปAนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว-าด�วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต-ละแห-ง และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

๓มาตรา ๑๖  ให�มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน�าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ และแผนการศึกษาแห-งชาติ 
 

(มีต-อหน�าถัดไป) 
 



 ๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได�กําหนดให�เปAนหน�าท่ีของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา ซ่ึงมาตรฐานนั้นต�องสอดคล�องกับความต�องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ และแผนการศึกษาแห-งชาติด�วย โดยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต�องคํานึงถึงความเปAนอิสระและความเปAนเลิศ 
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว-าด�วยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาแต-ละแห-ง 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  ท้ังนี้ หน�าท่ีในการติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
เปAนส- วนหนึ่ งของการกํา กับ ติดตามจากรั ฐต- อ ท้ั งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เ พ่ือให� 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปAนไปตามหลักเกณฑCการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานั้น 
ดังจะเห็นได�จากมาตรา ๔๓๔ แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีกําหนดให�การบริหาร
และจัดการศึกษาของเอกชนให�มีความเปAนอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑCการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเช-นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเปAนองคCกรท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมายในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให�การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเปAนไปอย-างมีคุณภาพและมีมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติและแผนการศึกษาแห-งชาติ  เม่ือปNจจุบันคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได�กําหนดเกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 
และเกณฑCมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ดังนั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีอํานาจหน�าท่ี 
ในการดําเนินการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให�สอดคล�องกับ

                                           
(ต-อจากเชิงอรรถท่ี ๓) 
การสนับสนุนทรัพยากร การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความ 
เปAนอิสระและความเปAนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว-าด�วยการจัดตั้งสถานศึกษา 
แต-ละแห-งและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑC และประกาศท่ีเก่ียวกับ 
การบริหารงานของสํานักงาน 

 นอกจากหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง ให�คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน�าท่ีให�ความเห็นหรือ 
ให�คําแนะนําแก-รัฐมนตรีว-าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด
หรือตามท่ีรัฐมนตรีว-าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดท้ังให�มีอํานาจเสนอแนะและให�ความเห็นในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให�แก-สถานศึกษาระดับปริญญา ท้ังท่ีเปAนสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกํากับ 
แก-คณะรัฐมนตรี 

 ให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด�วย กรรมการโดยตําแหน-งจากหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ผู�แทนองคCกรเอกชน ผู�แทนองคCกรปกครองส-วนท�องถ่ิน ผู�แทนองคCกรวิชาชีพ และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีจํานวน
ไม-น�อยกว-าจํานวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑC และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ 
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน-งและการพ�นจากตําแหน-งของกรรมการ ให�เปAนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 ให�สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําหน�า ท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว-าด�วยการแบ-งส-วนราชการตาม
มาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหน�าท่ีเปAนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๔มาตรา ๔๓  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให�มีความเปAนอิสระ โดยมีการกํากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑCการประเมนิคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช-นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 



 ๔ 

เกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีกําหนดได�  ท้ังนี้ เพ่ือให�การจัดการศึกษาเปAนไปตามเกณฑC
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑCมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเปAนการรักษามาตรฐาน
และคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแต-ละแห-งให�เปAนมาตรฐานเดียวกัน  
ส-วนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น เปAนหน-วยงานท่ีทําหน�าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๖ วรรคห�า๕ แห-งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข�อ ๑ (๕) และ (๖)๖ แห-งกฎกระทรวง 
แบ-งส-วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เท-านั้น  

อย-างไรก็ดี เนื่องจากปNจจุบันอํานาจในการให�ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร  
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได�เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเปAนอํานาจหน�าท่ีของรัฐมนตรีว-าการ
ทบวงมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔ (๒)๗ แห-งพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของ
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ ไปเปAนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว-าด�วย 
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาแต-ละแห-งแล�ว การพิจารณาการเปKดสอนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
จึง เปAนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต-ละแห-งและเปAนอํานาจความรับผิดชอบของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห-งนั้นโดยแท�  ดังนั้น หากความปรากฏต-อมาจากการติดตาม ตรวจสอบว-า
หลักสูตรท่ีเปKดสอนนั้นไม-สอดคล�องกับเกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด คณะกรรมการการอุดมศึกษาย-อมมีอํานาจแจ�งให�สถาบันอุดมศึกษาหรือ 
สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นปรับปรุง แก�ไข หรือดําเนินการอย-างหนึ่งอย-างใดเพ่ือให�สอดคล�องกับ 
เกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได�  

สําหรับการรับทราบหลักสูตรท่ีเปAนปNญหาท่ีหารือในครั้งนี้ เปAนเพียงแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให�สถาบันอุดมศึกษาแจ�งให�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปAนหน-วยงาน 
ท่ีทําหน�าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๖ วรรคห�า  
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทราบถึงหลักสูตร 
ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาได�ให�ความเห็นชอบหรืออนุมัติแล�ว เพ่ือประโยชนCแก-การพิจารณาดําเนินการ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาต-อไปเท-านั้น การแจ�งให�ทราบของสถาบันอุดมศึกษา และการรับทราบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเปAนการดําเนินการรับทราบข�อเท็จจริงตามนัยเดียวกับ

                                           
๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ข�างต�น 

๖ข�อ ๑  ให�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและส-งเสริม
การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเปAนอิสระและความเปAนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา 
โดยให�มีอํานาจหน�าท่ีดังต-อไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 (๕) ดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมท้ังการรวบรวมข�อมูลและจัดทําสารสนเทศด�านการอุดมศึกษา 
 (๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๗มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีว-าการทบวงมหาวิทยาลัย มีอํานาจหน�าท่ีดังต-อไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 (๒) กําหนดมาตรฐานและให�ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัด  

และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและวิทยาลัยเอกชน 
ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๕ 

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีได�วินิจฉัยไว�แล�ว ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในเรื่องเสร็จท่ี ๑๒๗๓/๒๕๕๙๘ จึงไม-จําต�องมีการพิจารณาถึงการไม-รับทราบอีก การรับทราบ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไม-มีผลต-อหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาได�ให� 
ความเห็นชอบหรืออนุมัติแต-อย-างใด  เนื่องจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
หลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาให�ความเห็นชอบหรืออนุมัติแล�วนี้ เปAนคนละประเด็นกับการพิจารณา
ความสอดคล�องของหลักสูตรกับเกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา   

โดยเหตุผลดังกล-าว เม่ือการติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปAนส-วนหนึ่งของการกํากับติดตามสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือให�การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเปAนไปตามหลักเกณฑCการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึงอาจกําหนดหลักเกณฑCให�สถาบันอุดมศึกษาส-งหลักสูตรท่ีผ-านความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษามาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับเรื่องเสนอให�
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต-อไปได� และหากคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล�ว
เห็นว-าหลักสูตรนั้น เปAนไปตามเกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ก็สามารถแจ�งให�
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเสนอหลักสูตรทราบว-า หลักสูตรนั้นเปAนไปตามเกณฑCมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแทนการใช�คําว-า “รับทราบ” เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในการดําเนินการ หรือหาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็ นว- า  หลั กสู ตรใด ท่ี ผ- านความเห็ นชอบหรื ออนุ มั ติ จาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาใดไม-เปAนไปตามเกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก็อาจมีมติให�แจ�งให�สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นดําเนินการปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรให�เปAนไป
ตามเกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือหากสภาสถาบันอุดมศึกษาไม-ดําเนินการปรับปรุงแก�ไข 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศต-อสาธารณะว-าหลักสูตรดังกล-าวไม-เปAนไปตามเกณฑCมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาก็ได�  

 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตยC) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

                                           
   ๘บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการข�าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการรับทราบและพิจารณาเก่ียวกับการแต-งตั้งให�บุคคลดํารงตําแหน-ง 
ทางวิชาการ ส-งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๖/๒๑๑ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 


