ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ
เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2548
------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้
ในปั จ จุ บ ัน ให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษามาตรฐานการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิ ตศึกษาและการรั บรองวิทยฐานะ และเพื่อให้การบริ หารงานด้านวิชาการดําเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ให้ อ อกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดังต่อไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนี้ เรี ย กว่ า “เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
2. ให้ ใ ช้ป ระกาศกระทรวงนี้ สํ าหรั บ หลัก สู ต รระดับ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต
(การศึกษาหลังปริ ญญาตรี ) ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง (การศึกษาหลังปริ ญญาโท) ระดับ
ปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสู ตรที่จะเปิ ดใหม่และหลักสู ตรเก่าที่จะ
ปรับปรุ งใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
3. ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2533” ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533
3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542” ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
4.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งมุ่ง
ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ เน้น การพัฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชี พ ให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้น และควรเป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
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อนึ่ ง ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต หากเข้าศึกษา
ต่อระดับปริ ญ ญาโทในสาขาวิชาเดี ยวกัน หรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั ให้เที ยบโอนหน่ วยกิ ตได้
ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสู ตรที่จะเข้าศึกษา
4.2 หลักสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับ แผนพัฒ นาการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพที่มีความรู ้ความสามารถระดับสู งในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถ
บุ ก เบิ ก แสวงหาความรู ้ ใหม่ ไ ด้อ ย่างมี อิ ส ระ รวมทั้งมี ความสามารถในการสร้ างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่ อมโยงและบู รณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ ยวชาญกับศาสตร์ อื่น ได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่
เปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาํ หนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรื อระบบจตุรภาค ให้
ถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 3 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 4 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 10 สัปดาห์
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่ วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสู ตรให้
ชัดเจนด้วย
6. การคิดหน่วยกิต
6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า
15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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6.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่
ใช้เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.5 การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.6 วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ใช้เวลาศึ ก ษาค้น คว้าไม่ น้อ ยกว่า 45 ชั่ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7. โครงสร้างหลักสู ตร
7.1 ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต และประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้น สู ง ให้ มี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
7.2 ปริ ญญาโท ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์
ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมทางวิชาการ
อื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึ กษางานรายวิชา โดยไม่
ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
7.3 ปริ ญ ญาเอก แบ่ งการศึ กษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสู ง คือ
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิ ดความรู ้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิ จกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่ วยกิ ต แต่จะต้องมี ผลสัมฤทธิ์ ตามที่ สถาบันอุดมศึกษากําหนด
ดังนี้
แบบ 1.1 ผู ้เข้า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญญาโท จะต้อ งทํา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู ้เข้า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญญาตรี จะต้ อ งทํา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
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ทั้งนี้ วิทยานิ พนธ์ ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณภาพสู งและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู ้เข้า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญญาโท จะต้ อ งทํา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู ้เข้า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญญาตรี จะต้ อ งทํา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาชีพอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิ ทยานิ พนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
8. การรั บและเทียบโอนหน่ วยกิ ต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรื อเทียบโอน
หน่ วยกิ ต รายวิชา หรื อวิทยานิพนธ์จากหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้กบั นักศึกษาที่มีความรู ้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
ศึ ก ษาให้ ค รบตามจํานวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก าํ หนดไว้ในเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร และเป็ นไปตาม
หลัก เณฑ์ก ารเที ยบโอนผลการเรี ยนระดับ ปริ ญ ญาเข้าสู่ ก ารศึ กษาในระบบ และแนวปฏิ บ ัติที่ ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสู ตรนั้น จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรเกินกว่า 1
หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทําหน้าที่
เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่งหลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
9.1 ปริ ญญาโท
9.1.1 อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร ต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรมีคุณ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
9.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์
ประจํา มีคุณ วุฒิป ริ ญ ญาเอกหรื อ เทีย บเท่า หรื อ เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ ง ทางวิช าการไม่ต่าํ กว่า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
2) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม (ถ้ามี ) ต้อ งเป็ น
อาจารย์ประจําหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ าํ รง
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ตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.1.3 อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ าํ กว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.1.4 อาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจําหรื อผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากว่า ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.2 ปริ ญญาเอก
9.2.1 อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร ต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจํา
หลัก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผู ด้ ํารงตําแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ าํ กว่ า
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
9.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์
ประจํามี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่ าํ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
2) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม (ถ้ามี ) ต้อ งเป็ น
อาจารย์ประจําหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.2.3 อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ าํ กว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.2.4 อาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจําหรื อผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
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รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน ให้เป็ นไปตาม ข้อ 9.1.1 และ 9.1.4
โดยอนุโลม
10. ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
10.1 อาจารย์ป ระจํา 1 คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้ไม่เกิ น 5 คน หากหลักสู ตรใดมี อาจารย์ประจําที่มีศกั ยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ท้ งั นี้ ตอ้ ง
ไม่เกิน 10 คน
10.2 อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริ ญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้คิดสัดส่ วนจํานวนนักศึกษาที่ทาํ วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จํานวนนักศึกษาที่คน้ คว้าอิสระ 3
คน ทั้งนี้ ให้นบั รวมนักศึกษาที่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
10.3 อาจารย์ผู ร้ ับ ผิด ชอบหลัก สู ต รต้อ งทํา หน้า ที ่อ าจารย์ที ่ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรนั้นด้วย
11. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
11.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี หรื อเทียบเท่า
11.2 ประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ตชั้นสู ง จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
11.3 ปริ ญ ญาโท จะต้อ งเป็ นผู ส้ ํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่า
11.4 ปริ ญ ญาเอก จะต้อ งเป็ นผู ส้ ําเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่าที่มีผลการเรี ยนดีมาก หรื อปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
12. การลงทะเบียนเรี ยนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 15
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสู ตร ดังนี้
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
12.2 ปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
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12.3 ปริ ญญาเอก ผูท้ ี่สําเร็ จปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญา
เอกให้ ใช้เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น 8 ปี การศึ ก ษา ส่ ว นผูท้ ี่ สําเร็ จ ปริ ญ ญาโทแล้ว เข้าศึ ก ษาต่ อ ในระดับ
ปริ ญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
ก ารล งท ะเบี ยน เรี ยน สํ าห รั บ ผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษ าแ บ บ ไม่ เต็ ม เวล า ให้
สถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดย
เทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดข้างต้นในสัดส่ วนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็ นพิเศษ การลงทะเบียน
เรี ยนที่มีจาํ นวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทําได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่กระทบกระเทือน
ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
13. เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
13.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ต้องเรี ยน
ครบตามจํานวนหน่ วยกิ ตที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
13.2 ปริ ญญาโท
13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่ าขั้น สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่ สถาบัน อุดมศึ กษานั้นแต่ งตั้ง และผลงานวิทยานิ พ นธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํ หนดใน
หลักสู ตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
พร้ อ มทั้ง เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่า นการสอบปากเปล่ าขั้น สุ ด ท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษานั้น แต่ งตั้ง และผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้อ งได้รับ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่างน้อ ย
ดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํ หนดในหลักสู ตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า และสอบ
ผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น
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13.3 ปริ ญญาเอก
13.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํ หนดในหลักสู ตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบ
ผ่ านการสอบวัด คุ ณ สมบัติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ นผู ม้ ี สิ ท ธิ ข อทําวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอ
วิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งจะต้องประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื อ
อย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
14. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริ ญญา
14.1 ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต
(Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
14.2 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
ชั้นสู ง (Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
14.3 ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก สถาบัน อุด มศึก ษาที่มีก ารตราพระ
ราชกฤษฎี กาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริ ญ ญา
ตามที่กาํ หนดใน พระราชกฤษฎีก านั้น ในกรณี ที่ป ริ ญ ญาใดยังมิไ ด้กาํ หนดชื่อ ไว้ใ นพระราช
กฤษฎีกา หรื อกรณี ที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา
และอัก ษรย่อ สําหรั บ สาขาวิ ช าให้ ใช้ชื่ อ ปริ ญ ญาตามหลัก เกณฑ์ ก ารกําหนดชื่ อ ปริ ญ ญา ตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
15. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลักสู ตรให้ชดั เจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ

15.1 การบริ หารหลักสู ตร
15.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
15.3 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
15.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
16. การพัฒนาหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดง
การปรับปรุ งดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
17. ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวได้ หรื อมีความจําเป็ นต้อง
ปฏิบตั ินอกเหนื อจากที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) อดิศยั โพธารามิก
(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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