
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการแตง่ตัง้หรอืมอบหมายผูต้รวจสอบ 

และการตรวจสอบการด าเนนิการจดัการศกึษาของสถาบันอดุมศกึษา  พ.ศ.  2565 

 
 

เพื่อให้การแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและบริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพผลที่ยั่งยืน   
สร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน  และผู้มีส่วนได้เสีย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๖  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  8/2565  (นัดพิเศษ)   
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ  และการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“ส านักงานปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   

วิจัยและนวัตกรรม 
“มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการ  ผลลัพธ์  คุณภาพ  และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา 

“มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าของ 
หลักสูตรการศึกษา  คุณลักษณะ  คุณภาพ  และเกณฑ์อื่นเพ่ือใช้เปน็เกณฑ์ในการส่งเสรมิ  การก ากบัดแูล   
การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์  การเรียนรู้
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดขึ้น   
ตามระดับการศึกษาแต่ละระดับ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

“ผู้ตรวจสอบ”  หมายความว่า  บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่
ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา  และท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา   

“ระบบการบริหารการจัดการศึกษา”  หมายความว่า  การบริหารคุณภาพเพ่ือให้มีการประกัน
คุณภาพเชิงผลลัพธ์  และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  
การออกแบบหลักสูตรการศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้   การบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
การพัฒนาอาจารย์  การรับนักศกึษา  การติดตาม  การประเมินผลการจัดการศึกษา  การส าเร็จการศกึษา  
การบริหารความเสี่ยง  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

“ระบบการบริหารคุณภาพ”  หมายความว่า  การบริหารจัดการกระบวนการต่าง ๆ   ให้มีคุณภาพ  
ซึ่งประกอบด้วย  3  กระบวนการ  ได้แก่  การวางแผนคุณภาพ  (Quality  Planning)  การควบคุม
คุณภาพ  (Quality  Control)  และการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ  (Quality  Improvement) 

“การด าเนินการจัดการศึกษา”  หมายความวา่  การด าเนินการตามระบบการบริหารการจัดการศกึษา
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา  เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่ก าหนด  มีความรู้  ทักษะ  จริยธรรม  และลักษณะส่วนบุคคล  เหมาะสมในการประกอบอาชีพ   
ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน  และผู้มีส่วนได้เสีย   

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งหรือมอบหมายผูต้รวจสอบ  และหน้าทีแ่ละอ านาจ 

 
 

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบที่มีความรู้   ความเข้าใจ   
และมีประสบการณ์ด้านระบบการบริหารการจัดการศึกษา  ด้านระบบการบริหารคุณภาพ  เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการด าเนินการจัดการศึกษา  ทั้งนี้  ผู้ตรวจสอบจะต้องผ่านการอบรม
และขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบตามที่คณะกรรมการก าหนด   

ข้อ 5 ให้ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาว่าสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา

และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  และตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาตามที่ได้ออกแบบ 
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

(๒) ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร  รวมทั้ง  ข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์หรือตรวจสอบ   
ณ  สถานที่จัดการเรียนการสอนกรณีมีความจ าเป็น 

(3) ขอให้บุคคลมาชี้แจงหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อประกอบการพิจารณา 
(4) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการศึกษาแก่

สถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการตรวจสอบ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



(5) เสนอคณะกรรมการเพ่ือรับรองหรือไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา 
(6) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบหลักสูตร

การศึกษา  ระบบตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา  และระบบการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษา 

ข้อ 6 ในการด าเนินการตามข้อ  5  (๓)  ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งแผนการตรวจสอบแก่สถาบัน   
อุดมศึกษาเพ่ือเตรียมการล่วงหน้า  และให้แสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการ   

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา  และการตรวจสอบการด าเนนิการจัดการศกึษา 

 
 

ข้อ 7 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรการศึกษา   
ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง  และแจ้งต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบที่ได้รับ
การแต่งตั้งหรือมอบหมายตามข้อ  4  ด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) กรณีตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา   
 ๑.๑) ให้มีการตรวจสอบโดยพิจารณาข้อมูลจากเอกสาร  ภายใน  120  วัน  นับแต่วนัที่

ส านักงานปลัดกระทรวงได้รับเรื่อง  ในกรณีมีความจ าเป็นอาจมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ 
หรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่จัดการเรียนการสอน  โดยต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เปิดการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

 ๑.๒) ให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย  ๒  คน  ด าเนินการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา   
ภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  โดยประเมินระบบการบริหารการจัดการศึกษาว่าตอบสนอง   
ตรงความต้องการและความคาดหวงัของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย  และเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรการศึกษา
และระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ออกแบบไว้มีความพร้อมในการด าเนินการตามที่ก าหนดและ
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา  โดยผู้ตรวจสอบจะพิจารณาประเด็น  ดังนี้ 

  ๑.๒.๑) ความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษากับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาก าลังคนของประเทศ  และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับ 
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

  ๑.๒.๒) ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก  อาทิ  การเปลี่ยนแปลง   
ทางเทคโนโลยี  นโยบาย  และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  ในบริบทโลก 

  ๑.๒.๓) ผลส ารวจจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต  ผู้เรียน  และนักเรียน
ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษา 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  ๑.๒.๔) ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้  การออกแบบ  การจัดการเรียน 
การสอน  และระบบการบริหารการจัดการศึกษา  ตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  รวมทั้ง  มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

  ทั้งนี้   กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้พิจารณาประเด็นเพ่ิมเติม   ได้แก่  ผลการ 
ด าเนินงานของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านมา  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  บัณฑิต   
ผู้ใช้บัณฑิต  องค์กรวิชาชีพ  ศิษย์เก่า  ตลอดจนข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกและ 
บุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา  และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับหลักสูตร  (ถ้ามี)   

(๒) กรณีตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา   
 ๒.๑) ให้มีการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร  หลักฐาน  และการตรวจสอบ  ณ  สถานที่

จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการหลังจากคณะกรรมการ
แจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้ 

  ๒.๑.๑) ระดับอนุปริญญา  ตอ้งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน  ๑  ปี   
  ๒.๑.๒) ระดับปริญญาตรี  ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน  ๒  ปี   
  ๒.๑.3) ระดับปริญญาโท  ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน  ๑  ปี 
  ๒.๑.4) ระดับปริญญาเอก  ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน  ๑  ปี  ๖  เดือน   
  ๒.๑.5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
    ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน  ๖  เดือน   
 ๒.๒) ให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย  ๓  คน  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการ

จัดการศึกษาตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา   เพ่ือให้ผู้เรียน 
มั่นใจว่าจะได้รับการพัฒนาตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด  มีความรู้  และทักษะเพียงพอในการ 
ประกอบอาชีพ  และผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่าบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามที่คาดหวัง  ภายใน  ๑๘๐  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  ยกเว้นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรชั้นสูงให้ใช้เวลา
ภายใน  150  วัน  นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา
รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา  โดยผู้ตรวจสอบจะพิจารณาประเด็น  ดังนี้   

  ๒.๒.๑) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  ทั้งนี้  กรณีหลักสูตรการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว  ให้ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้วย 

  ๒.๒.๒) การด าเนินการตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา 
ออกแบบไว้   

  ๒.๒.๓) การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๓ 
การพิจารณาผลการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานการอดุมศกึษาในหลักสตูรการศึกษา 

 
 

ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
ตามข้อ  7  (๑)  แล้วให้ด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) กรณีสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้คณะกรรมการโดยส านักงานปลัดกระทรวง 
แจ้งผลการตรวจสอบแก่สถาบันอุดมศึกษาภายใน  120  วัน  นับแต่วันที่ส านักงานปลัดกระทรวงได้รับเรื่อง   

(๒) กรณีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้คณะกรรมการโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้องกันความเสียหาย  คณะกรรมการจะแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามหลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ 9 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา  ตามข้อ  7  (๒)  แล้วให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้คณะกรรมการประกาศรับรองมาตรฐาน
การอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว  โดยมีระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่รับนักศึกษารุ่นแรก   
ของหลักสูตรการศึกษา  และให้ส านักงานปลัดกระทรวงแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
และสภาวิ ชาชีพที่ เ กี่ ยวข้ อง เ พ่ือทราบโดยเร็ ว   การด า เนินการรับรองมาตรฐานข้ า งต้น 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะส าเร็จการศึกษา 

 ทั้งนี้  ในช่วงเวลาที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก ากับดูแลหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(๒) กรณีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้คณะกรรมการโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ไม่สอดคล้องภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด   

 ๒.๑) กรณีสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ไม่สอดคล้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้คณะกรรมการประกาศรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา  
ต่อไป   

 ๒.๒) กรณีสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ไม่สอดคล้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการด าเนินการหลักสูตรการศึกษา  หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป 
โดยให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑0 หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อ   7  (1)   
และได้รับการรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานประเมินหรือรับรองคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาอื่น   
สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอหลักสูตรการศึกษานั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือประกาศรับรองมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาเป็นรายกรณี  โดยไม่ต้องตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา  
ตามข้อ  7  (2)   

ข้อ 11 คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา    
ของสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศฉบับนี้ได้   

ข้อ 12 กรณีที่ครบระยะเวลาการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา   
และสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเสนอให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตร 
การศึกษานั้นในรอบต่อไป  ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอขอรับรองหลักสูตรการศึกษาตามข้อ   7   
ต่อคณะกรรมการก่อนครบก าหนดระยะเวลาการรับรองอย่างน้อย  ๑๘๐  วัน   

หมวด  ๔ 
การอุทธรณ์ผลการตรวจสอบหลักสตูรการศกึษาและผลการด าเนนิการจดัการศึกษา 

 
 

ข้อ 13 กรณีสถาบันอุดมศึกษามีความเห็นขัดหรือแย้งกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตามข้อ  8  (๒)  และข้อ  9  (๒)  วรรคสาม  สถาบันอุดมศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้    
โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


