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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื�อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ��&' 
------------------- 

 
  โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�ใช้
ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ�งขึ, น เพื�อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และเพื�อให้การบริหารงานด้านวิชาการดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั,น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดงัต่อไปนี,  
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี, เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 
  2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี, สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต 
(การศึกษาหลงัปริญญาตรี) ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูง (การศึกษาหลงัปริญญาโท) ระดบั
ปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลกัสูตรที�จะเปิดใหม่และหลกัสูตรเก่าที�จะ
ปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใชบ้งัคบัตั,งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
  3. ใหย้กเลิก 
   3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื�อง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑิต พ.ศ. 2533” ลงวนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 
   3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื�อง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2542” ลงวนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
  4. ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
   4.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูงมุ่ง
ให้มีความสัมพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพฒันา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชาํนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื�อให้มีความรู้ความเชี�ยวชาญ
สามารถปฏิบติังานไดดี้ยิ�งขึ,น และควรเป็นหลกัสูตรการศึกษาที�มีลกัษณะเบด็เสร็จในตวัเอง 
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           อนึ� ง ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หากเขา้ศึกษา
ต่อระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได ้    
ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลกัสูตรที�จะเขา้ศึกษา 
   4.2 หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพที�เป็นสากล    เนน้การพฒันานกัวชิาการและ 
นกัวชิาชีพที�มีความรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวชิาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื�อให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั,งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื�อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที�ตนเชี�ยวชาญกบัศาสตร์อื�นได้อย่าง
ต่อเนื�อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
  5. ระบบการจดัการศึกษา ใชร้ะบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ สถาบนัอุดมศึกษาที�
เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ใหก้าํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัได้
กบัการศึกษาภาคปกติ 
   สถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้
ถือแนวทาง ดงันี,  
   ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ 
   ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์ 
   สถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการศึกษาระบบอื�น ให้แสดงรายละเอียดเกี�ยวกบั
ระบบการศึกษานั,น รวมทั,งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวิภาคไวใ้นหลกัสูตรให้
ชดัเจนดว้ย 
  6. การคิดหน่วยกิต 
   6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที�ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกว่า 
15 ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
   6.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ที�ใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชั�วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
   6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที�ใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชั�วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
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   6.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมาย ที�
ใชเ้วลาทาํโครงงานหรือกิจกรรมนั,นไม่นอ้ยกวา่ 45 ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 1 
หน่วยกิตระบบทวภิาค 
   6.5 การคน้ควา้อิสระที�ใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชั�วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
   6.6 วิทยานิพนธ์ ที�ใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชั�วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  7. โครงสร้างหลกัสูตร 
   7.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูง ให้มี
จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
   7.2 ปริญญาโท ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  
36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
    แผน ก เป็นแผนการศึกษาที�เนน้การวจิยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ 
ดงันี,   
     แบบ ก 1 ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ� งมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 36 หน่วยกิต สถาบนัอุดมศึกษาอาจกาํหนดใหเ้รียนรายวชิาเพิ�มเติมหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการ
อื�นเพิ�มขึ,นก็ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธิP ตามที�สถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
     แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ์ซึ� งมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
    แผน ข เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่
ตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ แต่ตอ้งมีการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
   7.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยัเพื�อพฒันา
นกัวชิาการและนกัวชิาชีพชั,นสูง คือ 
    แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที�เนน้การวิจยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ที�
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบนัอุดมศึกษาอาจกาํหนดให้เรียนรายวิชาเพิ�มเติมหรือทาํกิจกรรมทาง
วิชาการอื�นเพิ�มขึ,นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธิP ตามที�สถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
ดงันี,  
     แบบ 1.1 ผูเ้ข้าศึกษาที�สําเร็จปริญญาโท จะต้องทาํ
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
     แบบ 1.2 ผูเ้ข้าศึกษาที�สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทาํ
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 
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     ทั,งนี,  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมี   
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 
    แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที�เนน้การวิจยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ที�
มีคุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพิ�มเติม ดงันี,  
     แบบ 2.1 ผูเ้ข้าศึกษาที�สําเร็จปริญญาโท จะต้องทาํ
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
     แบบ 2.2 ผูเ้ข้าศึกษาที�สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทาํ
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาชีพอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
     ทั,งนี,  วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมี   
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 
  8. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบนัอุดมศึกษาอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วย
กิต รายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาใหก้บันกัศึกษาที�มีความรู้ ความสามารถ ที�สามารถวดัมาตรฐานได ้ทั,งนี,  นกัศึกษาตอ้ง
ศึกษาให้ครบตามจาํนวนหน่วยกิตที�กําหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
หลักเณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบติัที�ดี
เกี�ยวกบัการเทียบโอนของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  9. จาํนวนและคุณวฒิุของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที�
จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั,น จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเกินกวา่ 1 
หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้นอกจากนี, อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหนา้ที�
เป็นอาจารยป์ระจาํตามที�ระบุไวใ้นหลกัสูตรหนึ�งหลกัสูตรใดเท่านั,น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี,  
   9.1 ปริญญาโท 
    9.1.1 อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาํ
หลกัสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั,นหรือสาขาวชิาที�สัมพนัธ์กนั  จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 
    9.1.2 อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     1) อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารย์
ประจาํมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั,นหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัที�
มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
     2) อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็น
อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรง
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ตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั,นหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และ
ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
    9.1.3 อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํ
และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวตอ้งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิานั,นหรือสาขาวชิาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของ
การศึกษาเพื�อรับปริญญา 
    9.1.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนัมีคุณวฒิุไม่ตํ�ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ�ากว่า   ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั,นหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์
ดา้นการสอนและการทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
   9.2 ปริญญาเอก 
    9.2.1 อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาํ
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ� ากว่า
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั,นหรือสาขาวชิาที�สัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 
    9.2.2 อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
     1) อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารย์
ประจาํมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ํารงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั,นหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัที�
มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
     2) อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็น
อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั,นหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และ
ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
    9.2.3 อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํ
และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวตอ้งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิานั,นหรือสาขาวชิาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของ
การศึกษาเพื�อรับปริญญา 
    9.2.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่า
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รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั,นหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน
และการทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
   9.3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูง จาํนวนและ
คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน ให้เป็นไปตาม ขอ้ 9.1.1 และ 9.1.4 
โดยอนุโลม 
  10. ภาระงานที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
   10.1 อาจารยป์ระจาํ 1 คน   ให้เป็นอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจาํที�มีศกัยภาพ
พร้อมที�จะดูแลนกัศึกษาไดม้ากกวา่ 5 คน ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัอุดมศึกษานั,น แต่ทั,งนี,ตอ้ง
ไม่เกิน 10 คน 
   10.2 อาจารยป์ระจาํ 1 คน ให้เป็นอาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของ
นกัศึกษาปริญญาโทไดไ้ม่เกิน 15 คน 
    หากเป็นอาจารยที์�ปรึกษาทั,งวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
ใหคิ้ดสัดส่วนจาํนวนนกัศึกษาที�ทาํวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจาํนวนนกัศึกษาที�คน้ควา้อิสระ 3 
คน ทั,งนี,  ใหน้บัรวมนกัศึกษาที�ยงัไม่สาํเร็จการศึกษาทั,งหมดในเวลาเดียวกนั 
   10.3 อาจารยผ์ูร้ ับผ ิดชอบหลกัสูตรตอ้งทําหนา้ที �อาจารยที์ �ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั,นดว้ย 
  11. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
   11.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 
   11.2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูง จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
   11.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
   11.4 ปริญญาเอก จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที�มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และใหใ้ชเ้วลาศึกษาในแต่ละหลกัสูตร ดงันี,  
   12.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูง ให้ใชเ้วลา
ศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
   12.2 ปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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   12.3 ปริญญาเอก ผูที้�สําเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญา
เอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูที้�สําเร็จปริญญาโทแล้วเขา้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
   ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น สํ า ห รั บ ผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษ า แ บ บ ไ ม่ เ ต็ ม เ ว ล า  ใ ห้
สถาบนัอุดมศึกษากาํหนดจาํนวนหน่วยกิตที�ใหล้งทะเบียนเรียนไดใ้นแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดย
เทียบเคียงกบัจาํนวนหน่วยกิตที�กาํหนดขา้งตน้ในสัดส่วนที�เหมาะสม 
   หากสถาบนัอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเป็นพิเศษ การลงทะเบียน
เรียนที�มีจาํนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ก็อาจทาํได ้แต่ทั,งนี,ตอ้งไม่กระทบกระเทือน
ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
  13. เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดงันี,  
   13.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูง ตอ้งเรียน
ครบตามจาํนวนหน่วยกิตที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งได้ระดบัคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 
   13.2 ปริญญาโท 
    13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบ
ปากเปล่าขั,นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการที�สถาบนัอุดมศึกษานั,นแต่งตั,ง และผลงานวิทยานิพนธ์
จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ� งของผลงานได้รับการ
ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือสิ�งพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อที�ประชุมวิชาการที�มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)  
    13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที�กาํหนดใน
หลกัสูตรโดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 
พร้อมทั, งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั,นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที�
สถาบันอุดมศึกษานั, นแต่งตั, ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ� งของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือสิ�งพิมพ์
ทางวชิาการ หรือเสนอต่อที�ประชุมวชิาการที�มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
    13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที�กาํหนดในหลกัสูตร
โดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบ
ผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวชิานั,น 
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   13.3 ปริญญาเอก 
    13.3.1 แบบ 1 สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษาตาม
หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�สถาบนัอุดมศึกษากาํหนด สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying 
Examination) เพื�อเป็นผูมี้สิทธิขอทาํวทิยานิพนธ์ เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่า
ขั,นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการซึ� งจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบนั
และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ� ง
ของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ�งพิมพท์างวิชาการที�มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั�นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นที�ยอมรับในสาขาวชิานั,น 
    13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที�กาํหนดในหลกัสูตร 
โดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผา่น
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�สถาบนัอุดมศึกษากาํหนด สอบ
ผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื�อเป็นผูมี้สิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั,นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการ ซึ� งจะตอ้งประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบนั และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือ
อยา่งนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ�งของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือ
สิ�งพิมพท์างวชิาการที�มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั�นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็น
ที�ยอมรับในสาขาวชิานั,น 
  14. ชื�อประกาศนียบตัรและชื�อปริญญา 
   14.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้ใช้ชื�อว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
(Graduate Diploma)” อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิต (Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยชื�อสาขาวชิาต่อทา้ย 
   14.2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูง ให้ใชชื้�อวา่ “ประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั,นสูง (Higher Graduate Diploma)” อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิตชั,นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ย
ชื�อสาขาวชิาต่อทา้ย 
   14.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบนัอุดมศึกษาที�มีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อสําหรับสาขาวิชาไวแ้ลว้ ให้ใช้ชื�อปริญญา
ตามที�กาํหนดใน  พระราชกฤษฎีกานั,น ในกรณีที�ปริญญาใดยงัมิไดก้าํหนดชื�อไวใ้นพระราช
กฤษฎีกา หรือกรณีที�สถาบนัอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยปริญญาในสาขาวิชา 
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื�อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาํหนดชื�อปริญญา ตามที�
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
  15. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบการประกนั
คุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซึ� งอยา่งนอ้ยประกอบดว้ยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ 



 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

Nu

หล
กัสู

ตร
ระ

ดับ
บัณ

ฑิต
ศึก

ษา
 ��

�7
 

   15.1 การบริหารหลกัสูตร 
   15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 
   15.3 การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 
   15.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  16. การพฒันาหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั แสดง
การปรับปรุงดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างนอ้ยทุก ๆ 5 ปี และมีการ
ประเมินเพื�อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื�องทุก 5 ปี 
  17. ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวได ้หรือมีความจาํเป็นตอ้ง
ปฏิบติันอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นประกาศนี,  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที�จะพิจารณา และใหถื้อคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั,นเป็นที�สุด 
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