มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งทราบกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานอุดมศึกษา
------------------------------

ตามที่ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ต กรรม
ได้ดำเนินการจัดทำกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด โดยได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน) จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้
๑. กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ในการนี้ เพื่อให้การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วย
ความต่อเนื่อง ไม่ กระทบต่อการจัดการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้างต้น คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มมี ติกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และคาดว่าจะดำเนินการเสนอสภาอนุมัติไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๖๕
๑.๑) ให้ สถาบั นอุ ดมศึ กษาแจ้ งรายชื่ อหลั ก สู ตรที่ อยู่ ระหว่างดำเนิ นการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ตกรรม ทราบ ภายในวั นที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ภายใน ๖๐ วั น นั บ แต่ วั นที่ กฎกระทรวงฯ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) โดยจัดทำแบบแจ้งหลักสูตรเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑.๒) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อ ๑.๑)
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบแล้ว สถาบันอุดมศึกษา
จะต้ องดำเนิ น การปรั บ ปรุ งหรื อ พั ฒ นาให้ แล้ วเสร็ จ รวมถึ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ห รื อ เห็ น ชอบจากสภา

-๒สถาบันอุดมศึกษา และแจ้งหลั กสูตรดังกล่าวต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กรณี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ป รับ ปรุงหลั ก สู ต รหรือ พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ต าม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุด มศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้รับ การอุนมั ติหรือ เห็นชอบจากสภาสถาบั นอุดมศึก ษา
และแจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบก่อน
วั น ที่ ก ฎหมายกระทรวงนี้ ใ ช้ บั ง คั บ (วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๖๕) ถื อ ว่ า ได้ ด ำเนิ น การตาม
กฎกระทรวงแล้ว และสามารถปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรได้
๓. กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมหรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกฎกระทรวง
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ส ถาบันอุด มศึก ษาเสนอหลัก สูตรการศึก ษาที่ป รับ ปรุงหรือพั ฒ นาใหม่ เพื่อให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้น ไป (กฎกระทรวง
มีผลใช้บังคับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน) และต้องแจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว
ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อนการเปิดสอน เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
การพิจารณากลั่นกรอง
ที่ป ระชุ มคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
และที่ป ระชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบตามที่ เสนอ และให้ เสนอสภาสถาบั น
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ลงชื่อ ...................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
เลขานุการสภาสถาบัน

