
ข้อก ำหนดสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร ์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำต ิ

เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีกำร  และเงื่อนไขกำรจดักำรศึกษำที่แตกตำ่งจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีข้อก ำหนดสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๙)  แห่งพระรำชบัญญัติสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมำตรำ  ๖๙  แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรอุดมศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ  ในกำรประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎำคม  ๒๕๖๔  สภำนโยบำย
กำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ  จึงออกข้อก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดนี้เรียกวำ่  “ข้อก ำหนดสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในข้อก ำหนดนี้ 
“สถำบันอุดมศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  สถำบันที่จัดกำรอุดมศึกษำระดับปริญญำและระดับต่ ำกว่ำ

ปริญญำทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน  ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวง  และหมำยควำมรวมถึง 
ส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำดังกล่ำวด้วย 

“มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  ข้อก ำหนดขั้นต่ ำเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภำพ  
และเกณฑ์อื่นในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ   ข้อก ำหนดขั้นต่ ำของหลักสูตรกำรศึกษำ   
และข้อก ำหนดขั้นต่ ำของเกณฑ์ในกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ   และมำตรฐำนอื่น
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรส่งเสริม  กำรก ำกับดูแล  กำรตรวจสอบ  ติดตำม
และประเมินผล  และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

“ข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  ข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำที่สถำบันอุดมศึกษำจัดท ำเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

“สภำนโยบำย”  หมำยควำมว่ำ  สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและ 
นวัตกรรมแห่งชำติ 

“กระทรวง”  หมำยควำมว่ำ  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้   ให้ประธำนสภำนโยบำย 
กำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด  ค ำวินิจฉัยชี้ขำดดังกล่ำว 
ให้ถือเป็นที่สุด   

ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  สภำนโยบำยอำจมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่  ให้งดใช้ข้อก ำหนดนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรจดักำรศึกษำทีแ่ตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอดุมศึกษำ 

 
 

ข้อ ๕ สถำบันอุดมศึกษำอำจขอจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำก ำหนดไว้ก็ได้  โดยต้องด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดนี้   

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งไปใช้บังคับแก่กำรที่กระทรวงขอให้สถำบันอุดมศึกษำจัดกำรศึกษำ  
ที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำก ำหนดไว้ด้วย 

ข้อ ๖ กำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำต้องเป็นกำรจัดกำรศึกษำ  
เพื่อน ำไปสู่กำรให้ปริญญำ  ทั้งระดับอนุปรญิญำ  ปริญญำตรี  และบัณฑิตศึกษำ  รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำ
แบบปริญญำที่มำจำกกำรเทียบโอนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่ไม่มุ่งปริญญำ  และกำรจัดกำรศึกษำ
รูปแบบใหม่อื่น ๆ   

กำรจัดกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์นโยบำย  
หรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  และต้องให้ควำมส ำคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะและทักษะ 
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่ำงแท้จริง 

ข้อ ๗ ในกรณีที่กระทรวงขอให้สถำบันอุดมศึกษำจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำก ำหนดไว้   กระทรวงอำจสนับสนุนงบประมำณ
เพื่อกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำด้วยก็ได้ 

หมวด  ๒ 
วิธีกำรกำรจดักำรศึกษำทีแ่ตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอดุมศึกษำ 

 
 

ข้อ ๘ ให้สถำบันอุดมศึกษำที่ประสงค์จะจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ  
ยื่นข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำเชิงหลักกำรต่อกระทรวงเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำ  โดยข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำ
เชิงหลักกำรต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกอธิกำรบดี   และมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย  ประกอบด้วย   
สภำพปัญหำและเหตุผลควำมจ ำเป็น  ข้อก ำหนดมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่ต้องกำรขอยกเว้น  
วัตถุประสงค์  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบของสถำบันอุดมศึกษำ  แนวคิดวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
หน่วยงำนร่วมและบทบำทควำมรับผิดชอบ  ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  และผล 
ที่คำดว่ำจะได้รับ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๙ ให้กระทรวงพิจำรณำข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำเชิงหลักกำร  และแจ้งผลกำรพิจำรณำ
และข้อเสนอแนะแก่สถำบันอุดมศึกษำภำยในหกสิบวัน  นับจำกวันที่ได้รับข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำ 
เชิงหลักกำร 

ข้อ ๑๐ ให้สถำบันอุดมศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำตำมข้อ   ๙  
จัดท ำข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ   
และเสนอขอรับกำรพิจำรณำต่อสภำนโยบำยผ่ำนกระทรวง  โดยต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภำพปัญหำและเหตุผลควำมจ ำเป็น  พร้อมระบุข้อก ำหนดมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ที่ต้องกำรขอยกเว้น 

(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
(๔) สถำบันอุดมศึกษำ  และคณะผู้รับผิดชอบ 
(๕) รำยละเอียดหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียด  ได้แก่  ชื่อหลักสูตร  ชื่อปริญญำ  

ระบุจ ำนวนบัณฑิตที่จะผลิต  วิธีกำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำ  โครงสร้ำงหลักสูตร  วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละชั้นปี   ผลลัพธ์ที่คำดหวังในแต่ละช่วงของกำรเรียนกำรสอน   
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(๖) หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  (สถำบันอุดมศึกษำอื่น  ภำคเอกชน  ภำคประชำสังคม  
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ)  และบทบำทควำมรับผิดชอบ   

(๗) หน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน  หรือภำคประชำสังคมที่คำดว่ำจะเป็นผู้ใช้บัณฑิต 
จำกกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงไปจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

(๘) ระยะเวลำด ำเนินกำร  โดยให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดกำรด ำเนินกำรที่แน่นอน  
ระบุจ ำนวนรุ่นของบัณฑิตที่จะผลิต  และระยะเวลำที่จะใช้ด ำเนินกำรในแต่ละรุ่น  ทั้งนี้  กำรด ำเนินกำรจริง
อำจสิ้นสุดก่อนระยะเวลำที่ระบุไว้ได้  และให้ระบุระยะเวลำของกำรประเมินผลหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

(๙) งบประมำณและแหล่งงบประมำณ   
(๑๐) ควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ 
(๑๑) แนวทำงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดยสถำบันอุดมศึกษำต้องจัดให้มีระบบ

หรือกลไกส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำ 
ของหลักสูตร  ทั้งนี้  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  สำมำรถครอบคลุมถึงกรณีที่บัณฑิตท ำงำนในองค์กร  
ประกอบอำชีพอิสระ  หรือเป็นผู้ประกอบกำรด้วยก็ได้ 

(๑๒) ผลที่คำดว่ำจะเกิดกับสถำบันอุดมศึกษำ  สถำนประกอบกำร  หรือองค์กรที่ร่วมจัด
กำรศึกษำ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๑ ให้กระทรวงเสนอสภำนโยบำยพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์
ของสถำบันอุดมศึกษำ  ในกำรนี้  สภำนโยบำยอำจก ำหนดเงื่อนไขให้สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำน
ร่วมด ำเนินกำรถือปฏิบัติด้วยก็ได้   

ให้กระทรวงประกำศผลกำรพิจำรณำและมีหนังสือแจ้งให้สถำบันอุดมศึกษำทรำบ 
ประกำศตำมวรรคสองต้องระบุเงื่อนไขที่สภำนโยบำยก ำหนด  และรำยชื่อคณะผู้ประเมินผล

อิสระของสถำบันอุดมศึกษำนั้น 
ข้อ ๑๒ ให้สถำบันอุดมศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน

กำรอุดมศึกษำประกำศให้สำธำรณชนและผู้เรียนรับทรำบว่ำกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวเป็นกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

ข้อ ๑๓ ให้สถำบันอุดมศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนอุดมศึกษำต่อกระทรวง
อย่ำงน้อยปีละสองครั้ง 

เมื่อเสร็จสิ้นกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว  ให้สถำบันอุดมศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัด
กำรศึกษำต่อกระทรวงภำยในเก้ำสิบวันนับแต่สิ้นสุดกำรจัดกำรศึกษำ  และรำยงำนผลลัพธ์และผลกระทบ
กำรจัดกำรศึกษำต่อกระทรวงต่อไปอีกอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลำสองปี   

หมวด  ๓ 
กำรก ำกับและกำรติดตำมประเมนิผล  กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  และกำรรำยงำนผล 

กำรจดักำรศึกษำทีแ่ตกตำ่งจำกมำตรฐำนกำรอดุมศึกษำ 
 
 

ข้อ ๑๔ ให้กระทรวงและสถำบันอุดมศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำง
จำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำร่วมกันพัฒนำและจัดให้มีกลไกและมำตรกำรในกำรก ำกับติดตำมและ
ประเมินผล  และพัฒนำแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำง
จำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

ข้อ ๑๕ คณะผู้ประเมินผลอิสระมีหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำง 
จำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย  กฎข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  
วิธีกำร  และเงื่อนไขที่สภำนโยบำยก ำหนด  และรำยงำนให้กระทรวงทรำบอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง 

ข้อ ๑๖ คณะผู้ประเมินผลอิสระมีหน้ำที่ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำตำมที่กระทรวงก ำหนดปีละหนึ่งครั้ง 

เมื่อครบระยะเวลำด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมที่ได้รับอนุมัติจำกสภำนโยบำย  คณะผู้ประเมินผลอิสระ 
มีหน้ำที่ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำเสนอกระทรวงเพ่ือน ำเสนอสภำนโยบำยต่อไป 

รำยงำนกำรประเมินผลตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองให้มีสำระส ำคัญตำมที่กระทรวงก ำหนด 
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ข้อ ๑๗ ในกรณีที่กระทรวงเห็นว่ำกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำใด  
มิได้เป็นตำมแนวทำงที่ได้รับกำรอนุมัติ  หรือมิได้เป็นตำมแนวทำงของข้อก ำหนดฉบับนี้ในสำระส ำคัญ   
ให้กระทรวงแจ้งให้สถำบันอุดมศึกษำนั้นทรำบและเร่งปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องภำยใน
ระยะเวลำที่กระทรวงก ำหนด 

ในระหว่ำงกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  หำกกระทรวงเห็นว่ำ 
กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุผล  กระทรวงอำจเสนอต่อสภำนโยบำยเพ่ือให้สั่งยุติ 
กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว  ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เรียนเป็นส ำคัญ  และอำจจัดให้มีกำรเยียวยำ
หรือช่วยเหลือผู้เรียนตำมสมควร  และให้สถำบันอุดมศึกษำจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อ
กระทรวงภำยในหกสิบวัน 

กำรสั่งยุติกำรจัดกำรศึกษำตำมวรรคสองไม่กระทบถึงผลกำรศึกษำของผู้เรียนซึ่งผ่ำนกำรศึกษำ
มำแล้วก่อนกำรสั่งยุติกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อ ๑๘ ให้กระทรวงรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำต่อสภำนโยบำยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง 

เมื่อสถำบันอุดมศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำเสร็จสิ้นแล้ว   ให้กระทรวงรำยงำนผล 
กำรจัดกำรศึกษำ  ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขมำตรฐำนอุดมศึกษำ  และข้อเสนอเพ่ือส่งเสริมและ 
สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรอุดมศึกษำ  ต่อสภำนโยบำย 

ข้อ ๑๙ ให้กระทรวงมีอ ำนำจในกำรออกประกำศเพ่ือก ำหนดแนวปฏิบัติในด ำเนินงำน 
ของสถำบันอุดมศึกษำตำมข้อก ำหนดนี้  รวมถึงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำที่อยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจของกระทรวง 
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วิษณุ  เครืองำม 
รองนำยกรฐัมนตรี  รักษำรำชกำรแทน 

ประธำนสภำนโยบำยกำรอดุมศกึษำ  วิทยำศำสตร์  วิจยัและนวตักรรมแห่งชำต ิ
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