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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการขอเปดและดําเนิน การหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนและ
สง เสริม ให ผูเ รีย นไดมี โอกาสเรีย นรู ดว ยตนเอง และเพื่อ ธํา รงไว ซึ่ง คุณ ภาพมาตรฐานการจั ดการ
อุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ การดําเนินการตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวแลวตามประกาศนี้หรือซึ่งขัด หรือแยง
กับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ สถาบันอุ ดมศึ กษาที่จะขอเปดและดํ าเนิ นการหลักสู ตรระดับปริญญาในระบบการศึ กษา
ทางไกลจะตองไดรับการจัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย และอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งตองมีอาคาร สถานที่ บุคลากร และทรัพยากรอื่นที่เหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ทางไกล
ขอ ๕ ใหใชหลักเกณฑนี้ สําหรับหลักสูตรทุกระดับปริญญาและทุกสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษา
ประสงคจะจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งการจัดการศึกษาตองมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได
กับระบบการศึกษาในระบบชั้น เรียน และตองสอดคลองกับเกณฑม าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอ ๖ ปรัชญาและวัตถุประสงค
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาทางไกลเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
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ประชาชนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลและสังคม โดยไมตองเขา
ชั้นเรียนตามปกติ และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๖.๒ การจั ด การศึก ษาทางไกล มุง เปด โอกาสและขยายโอกาสใหนั ก ศึก ษาและ
ผูสนใจใฝหาความรู สามารถศึกษาหาความรูไดในเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวกตามความสนใจและ
ความสามารถของแตละบุคคล สอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๗ การขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
๗.๑ การขอเปดดําเนินการ
สถาบั น อุด มศึก ษาที่ป ระสงคจ ะเปด ดําเนิน การหลั กสูต รในระบบการศึกษา
ทางไกล ทั้งหลักสูตรที่เปดดําเนินการในระบบชั้นเรียนอยูแ ลวหรือจะเปดขึ้น ใหมจะตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๗.๒ ความพรอมและศักยภาพในการเปดดําเนินการ
๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลจะตองมีคณาจารยผูรับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร คณาจารย ป ระจํ า และคณาจารย พิ เ ศษตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญา
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๒) ตองมีความพร อมทางดานอาคาร สถานที่ บุคลากร และทรัพยากรอื่ น
อยางเพียงพอกับการจัดการศึกษาทางไกล
๗.๓ การดําเนินการหลักสูตรตองมีการธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ขอ ๘ สถาบั น อุ ด มศึก ษาที่จั ด การศึ ก ษาทางไกลจะต อ งพั ฒ นาระบบการศึก ษาทางไกล
ใหสมบูรณอยูเสมอ โดยเฉพาะใหมีเทคโนโลยีแ ละสื่อทั้งสื่อหลัก สื่อเสริม หรือสื่อแบบผสมผสาน
ที่จะใชอยางเพียงพอ เพื่อเปน หลักประกันวานักศึกษาจะไดรับบริการการศึกษาที่ดี สามารถเรียนรู
ไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ขอ ๙ สถาบัน อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกล จะตองจัดใหมีระบบการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิผลและมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับการจัดการศึกษาในระบบชั้นเรียน
และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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ขอ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกล จะตองมีระบบการตรวจสอบและควบคุม
ใหผูเรียนตองเรียน สอบ และทําผลงานวิช าการอัน เปน สวนหนึ่งของการศึกษาดวยตนเอง มีแ ผน
ดําเนิน การทั้งการสอบประจําภาค และสอบยอย โดยตองดําเนิน การสอบในสถานที่ที่มีผูคุมสอบ
ที่สามารถตรวจสอบการเขาสอบดวยตนเองของนักศึกษาได
ขอ ๑๑ หลักสูตรที่จัดการศึกษาทางไกลทุกหลักสูตรจะตองกําหนดและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของหลัก สูตรให มีประสิท ธิภ าพและเหมาะสมกั บการจัด การศึก ษาทางไกล ซึ่ งอยางนอ ย
ตองประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๑๑.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๑.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๑๑.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๑๑.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุก ๆ ๕ ป
ขอ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลตองกําหนดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทางไกล และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ขอ ๑๓ การปฏิบัติตามหลักเกณฑตามประกาศนี้ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
ขอ ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล
ติดตาม และประเมิน ผลการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ และหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
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นอกเหนือที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

