ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็ น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสาหรับการผลิ ต
บัณฑิ ตระดับ อุ ดมศึ ก ษาที่ เหมาะสมกับ พลวัตของโลกที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว โดยมี
เจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รองรับการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และตามจุดเน้นของแต่
ละสาขาวิชา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุ มครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558” ดังต่อไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การนี้ เรี ยกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558”
2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สาหรับหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริ ญญาตรี ) ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง (การศึกษาหลังประกาศนี ยบัตรบัณฑิต หรื อ
ปริ ญญาโท) ระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอกทุกสาขาวิชา สาหรับหลักสู ตรที่จะเปิ ดใหม่
และหลักสู ตรเก่าที่จะปรับปรุ งใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บงั คับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
3. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
4. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลา
สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ งั แต่เกณฑ์มาตรฐานนี้ เริ่ ม
บังคับใช้ ต้องมี คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
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“อาจารย์ประจาหลักสู ตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั
สาขาวิชาของหลักสู ตรที่เปิ ดสอน ซึ่ งมี หน้าที่สอนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้
สามารถเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรหลายหลักสู ตรได้ในเวลาเดี ยวกัน แต่ตอ้ งเป็ นหลักสู ตรที่
อาจารย์ผนู ้ ้ นั มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสู ตร
“อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีภาระหน้าที่
ในการบริ หารและพัฒนา หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ
การติดตามประเมิ นผลและการพัฒนาหลักสู ตร อาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตรต้องอยู่ประจา
หลักสู ตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา โดยจะเป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเกิ นกว่า 1
หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุ วิทยาการหรื อ สหวิทยาการ ให้เป็ นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรได้อีกหนึ่งหลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผูส้ อนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
5.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง มุ่งให้มี
ความสัม พันธ์ ส อดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ ก ษาของชาติ ปรั ชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชี พ เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชี พให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ ยวชาญ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้น โดยเป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
5.2 หลักสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒ นาการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสู ง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถ
บุกเบิ กแสวงหาความรู ้ ใหม่ได้อย่างมี อิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่ อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่ อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ ทั้งนี้ ในระดับปริ ญญาโท มุ่งให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้ างและประยุกต์ใช้ความรู ้ ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
ในขณะที่ระดับปริ ญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจยั เพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู ้ใหม่
หรื อนวัตกรรม ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
6. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั
การศึกษาภาคปกติ

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

67
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรื อระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กบั 12/15
หน่วยกิตระบบทวิภาค หรื อ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 10 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กบั 10/15
หน่วยกิตระบบทวิภาค หรื อ 2 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสู ตรให้ชดั เจนด้วย
7. การคิดหน่วยกิต
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
7.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
7.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทาโครงงาน หรื อกิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
7.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
7.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
8. โครงสร้างหลักสู ตร
8.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้มีจานวนหน่วยกิ ต
รวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
8.2 ปริ ญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผน คือ แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์
ดังนี้
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แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต สถาบัน
อุดมศึกษาอาจกาหนด ให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิ พนธ์
แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
8.3 ปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชี พชั้นสู ง คือ แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ที่
ก่อให้เกิ ดความรู ้ ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิ จกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสู ง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
9. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรื อเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชา หรื อวิทยานิพนธ์จากหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให้กบั นักศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ
ตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

69
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
โอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ ยวกับการเทียบโอน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนึ่ง ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ใน
สาขาวิชาเดี ยวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่ วยกิ ตได้ไม่เกิ นร้ อยละ 40 ของ
หลักสู ตร ที่จะเข้าศึกษา
10. จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
10.1.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
สาหรั บหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทางวิชาชี พ อาจารย์ประจา
หลักสู ตรต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
10.1.2 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ต รครบตามจานวน หรื อ มี จานวนนัก ศึ ก ษาน้อ ยกว่า 10 คน ทาง
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที่ มี น้ ัน ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายกรณี
10.1.3 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั หรื อในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
ในกรณี ของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริ ญญาโท แต่ท้ งั นี้ ตอ้ ง
มีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
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ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจา
เป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผสู้ อนต้องมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
10.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
10.2.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อ
ขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
สาหรับหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิชาชี พ อาจารย์ประจา
หลักสู ตรต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
10.2.2 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ ง ตั้ง ให้บุ ค คลดารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรครบตามจานวนหรื อมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที่ มี น้ ัน ให้ ค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายกรณี
10.2.3 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิช าที่ สัมพันธ์ กนั หรื อในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณี ของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริ ญญาเอก แต่ท้ งั นี้
ต้องมีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์ การทางานที่เกี่ ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
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สาหรับหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู งทางวิชาชี พ อาจารย์ผสู้ อน
ต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
10.3 ปริ ญญาโท
10.3.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
10.3.2 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ ง ตั้ง ให้บุ ค คลดารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ต รครบตามจานวน หรื อ มี จานวนนัก ศึ ก ษาน้อ ยกว่า 10 คน ทาง
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที่ มี น้ ัน ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายกรณี
10.3.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็ นผลงานวิจยั
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วมที่เป็ นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่
มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระ ไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่ อง
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กรณี ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่ ไ ม่ มีคุ ณวุฒิและผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็ น
ที่ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.4 อาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลักสู ตรและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้อง
ไม่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผสู้ อบ
วิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณี อาจารย์ประจาหลักสู ตร ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อรั บ ปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิช าการที่ ไ ด้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
2) กรณี ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระ ไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่ อง
กรณี ผทู้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็ นผูม้ ี ความรู้ ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ สูงเป็ นที่ย อมรั บ ซึ่ งตรงหรื อ
สั ม พัน ธ์ ก ับ หั ว ข้อ วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ การค้น คว้า อิ ส ระ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.5 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั หรื อในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจาเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
10.4 ปริ ญญาเอก
10.4.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อ
ขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
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หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
10.4.2 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ ง ตั้ง ให้บุ ค คลดารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ต รครบตามจานวน หรื อ มี จานวนนัก ศึ ก ษาน้อ ยกว่า 10 คน ทาง
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที่ มี น้ ัน ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายกรณี
10.4.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงาน ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่อรั บปริ ญญา และเป็ นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดงั นี้
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วมที่เป็ นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่
มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่ อง
กรณี ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่ ไ ม่ มี คุ ณวุฒิ และผลงานทางวิช าการตามที่ ก าหนด
ข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็ นที่
ยอมรั บ ซึ่ งตรงหรื อสั ม พัน ธ์ ก ับ หั ว ข้อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.4.4 อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลักสู ตรและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้อง
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เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการดังนี้
1) กรณี อาจารย์ประจาหลักสู ตร ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อรั บ ปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิช าการที่ ไ ด้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
2) กรณี ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่ อง
กรณี ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่ ไ ม่ มีคุ ณวุฒิและผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็ นที่ ย อมรั บ ซึ่ งตรงหรื อสั ม พัน ธ์ ก ับ หัว ข้อวิท ยานิ พ นธ์ โดยผ่า นความเห็ นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.4.5 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิช าที่ สัมพันธ์ กนั หรื อในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณี รายวิชาที่สอนไม่ใช่ วิชาในสาขาวิชาของหลักสู ตร อนุ โลมให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ทาหน้าที่อาจารย์ผสู้ อนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจาเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
11. ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
11.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณี อาจารย์ประจาหลักสู ตรมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิ น
5 คน ต่อภาคการศึกษา

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

75
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
กรณี อาจารย์ประจาหลักสู ตรมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และดารงตาแหน่งระดับ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ข้ ึนไป หรื อมีคุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ข้ ึน
ไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
กรณี อาจารย์ประจาหลักสู ตรมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจาเป็ นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็ นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า
15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นรายกรณี
11.2 อาจารย์ประจาหลักสู ตร 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาปริ ญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ให้คิดสัดส่ วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิ พนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จานวนนักศึกษาที่คน้ คว้า
อิสระ 3 คน แต่ท้ งั นี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา
11.3 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
และ/หรื อ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรนั้นด้วย
12. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า
12.2 ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จะต้อ งเป็ นผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
12.3 ปริ ญญาโท จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
12.4 ปริ ญญาเอก จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มี
ผลการเรี ยนดีมาก หรื อปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
13. การลงทะเบียนเรี ยนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสู ตร ดังนี้
13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
3 ปี การศึกษา
13.2 ปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
13.3 ปริ ญญาเอก ผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกให้
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
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การลงทะเบียนเรี ย นสาหรั บผูเ้ ข้าศึ กษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
กาหนดจานวนหน่ วยกิ ตที่ ให้ลงทะเบี ยนเรี ยนได้ในแต่ละภาคการศึ กษาปกติ โดยเทียบเคียงกับ
จานวนหน่วยกิต ที่กาหนดข้างต้นในสัดส่ วนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ การลงทะเบียนเรี ยนที่มี
จานวน หน่วยกิ ต แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทาได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
14. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ต้องเรี ยนครบตาม
จานวนหน่วยกิต ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ
4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
14.2 ปริ ญญาโท
14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู้ นใจ
เข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื อ
อย่า งน้อยได้รับ การยอมรั บให้ตีพิ มพ์ใ นวารสารระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ ที่มี คุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดใน
หลักสู ตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
พร้ อ มทั้ง เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้า ยโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็ นระบบเปิ ด ให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการ
ตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรั บให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรื อนาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการโดยบทความที่นาเสนอ
ฉบับ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้รั บการตี พิ มพ์ใ นรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว
14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า และสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่ าใน
สาขาวิชานั้น พร้ อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
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โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟั งได้ และ
รายงานการค้นคว้า อิ ส ระหรื อส่ วนหนึ่ งของรายงานการค้นคว้าอิ สระต้องได้รับ การเผยแพร่ ใ น
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
14.3 ปริ ญญาเอก
14.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ขอทาวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการ ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการ
ตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่ อง
14.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า สอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่ ง
จะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู้ นใจ
เข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการ
ตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
15. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริ ญญา
15.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต (Graduate
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
15.2 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อ
สาขาวิชาต่อท้าย
15.3 ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

78
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ปริ ญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามที่กาหนดในพระ
ราชกฤษฎี กานั้น ในกรณี ที่ป ริ ญญาใดยังมิ ไ ด้กาหนดชื่ อไว้ในพระราชกฤษฎี ก า หรื อกรณี ที่
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับ
สาขาวิช าให้ใ ช้ชื่อ ปริ ญ ญาตามหลัก เกณฑ์ ก ารก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญา ตามที่ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
16. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสู ตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
(1) การกากับมาตรฐาน
(2) บัณฑิต
(3) นักศึกษา
(4) คณาจารย์
(5) หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
(6) สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
17. การพัฒนาหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรทุกปี การศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร
เป็ นระยะๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสู ตร หรื อทุกรอบ 5 ปี
18.ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่ าวได้ หรื อมี ความจาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ
นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุ ลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็ นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558
(ลงชื่อ) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ

