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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

เพื่อสงเสริมผูมีความรูความสามารถพิเศษไดมีโอกาสศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดตามความ
ตองการและสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง  อันสงผลใหการบริหารงานดานวิชาการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙  จึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษาไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  แนวทางการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหมผีลใชบังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๓ การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูมีความสามารถพิเศษไดศึกษาตามศักยภาพ  ที่มีอยูนั้น  

ใหเรียกวาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา  (Honors  Program) 
ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้ 
“การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา”  หมายถึง  การจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตร

ปกติที่เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ  โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจ
กําหนดใหศึกษาในรายวิชาที่กาวหนากวาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นหรือใหผูเรียนไดศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว  หรือ  สนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยเพื่อความลุมลึก
ทางวิชาการ  หรือวิธีการอื่นที่สถาบนัอุดมศึกษากําหนด 

“ผูมีความสามารถพิเศษ”  หมายถึง  ผูที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนผูเขาศึกษาตามหลักสูตรปกติ  
แตมีความสามารถเปนพิเศษในดานสติปญญา  ความรูความสามารถ  หรือคุณสมบัติอื่นใดที่สะทอนความ
เปนผูมีความสามารถพิเศษทางวิชาการตามที่สถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดสําหรับหลักสูตรนั้น  ๆ 
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“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และใหหมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๕ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาตองสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักเกณฑหรือแนวทางอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการและหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ขอ ๖ สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาตองมีความพรอม  
ทั้งในดานผูสอน  อาคารสถานที่  หองสมุด  อุปกรณการเรียนการสอน  ระบบการใหคําปรึกษาและ
คําแนะนํา  และมีระบบที่สงเสริมและเอื้อตอการศึกษาหรือการคนควาวิจัย  เพื่อการบรรลุซ่ึงศักยภาพ
ของนักศึกษาแตละคน 

ขอ ๗ สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดหลักเกณฑการรับนักศึกษา  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
วิธีการศึกษา  การวัดผลการศึกษาและเกณฑการสําเร็จของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาที่
ชัดเจน 

สถาบันอุดมศึกษาอาจรับหรือเทียบโอนผูมีความรูความสามารถพิเศษจากหลักสูตรปกติหรือ
หลักสูตรอื่นเขาศึกษาก็ได  ทั้งนี้ตาม  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  
ซ่ึงอาจกําหนดโดยประกาศทั่วไป  หรือกําหนดเปนการเฉพาะสําหรับแตละหลักสูตร 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามวรรคสองตองเปนไป   
ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และตองมีระยะเวลาศึกษาใน
หลักสูตรเพียงพอกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ขอ ๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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