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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงแลว้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าวส าหรับการผลิต
บณัฑิตระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับพลวตัของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมี
เจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  รองรับการบริหารจดัการ
หลกัสูตรใหไ้ดคุ้ณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเนน้ของแต่
ละสาขาวชิา  

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2558  เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558” ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558” 

2. ใหใ้ชป้ระกาศกระทรวงน้ีสาหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาหลงั
ปริญญาตรี) ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลงัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ปริญญาโท) ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่
และหลกัสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

3.  ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 

4. ในประกาศกระทรวงน้ี  
“อาจารยป์ระจ า” หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย  ์ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนั้น ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ตามพนัธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลา 
   ส าหรับอาจารยป์ระจาท่ีสถาบนัอุดมศึกษารับเขา้ใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิม
บงัคบัใช ้ ตอ้งมี คะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของอาจารยป์ระจ า  
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“อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบั
สาขาวิชาของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและคน้ควา้วิจยัในสาขาวิชาดงักล่าว ทั้งน้ี 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรหลายหลกัสูตรไดใ้นเวลาเดียวกนั แต่ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ี
อาจารยผ์ูน้ั้นมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาของหลกัสูตร 

“อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีภาระหนา้ท่ี
ในการบริหารและพฒันา หลกัสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผลและการพฒันาหลักสูตร  อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า
หลกัสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา โดยจะเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเกินกว่า 1 
หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ยกเวน้พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรไดอี้กหน่ึงหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสามารถซ ้ าไดไ้ม่เกิน 2 คน 

“อาจารยพ์ิเศษ” หมายถึง ผูส้อนท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ า 
5. ปรัชญา และวตัถุประสงค ์ 

5.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง มุ่งให้มี
ความสัมพนัธ์สอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนั อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพฒันา
นกัวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
สามารถปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน โดยเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีลกัษณะเบด็เสร็จในตวัเอง 

5.2 หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวชิาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เนน้การพฒันานกัวิชาการและนกั
วิชาชีพ ท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งน้ีในระดบัปริญญาโท มุ่งให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพฒันางานและสังคม 
ในขณะท่ีระดบัปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการคน้ควา้วิจยัเพื่อสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ใหม่
หรือนวตักรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน สังคม และประเทศ 

6. ระบบการจดัการศึกษา ใชร้ะบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บั
การศึกษาภาคปกติ 
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             สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถื้อแนวทาง ดงัน้ี  
             ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบไดก้บั 12/15 
หน่วยกิตระบบทวภิาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวภิาค เทียบไดก้บั 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค  
               ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดก้บั 10/15 
หน่วยกิตระบบทวภิาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบทวภิาค เทียบไดก้บั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค  
              สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาระบบอ่ืน ใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสูตรใหช้ดัเจนดว้ย 

7. การคิดหน่วยกิต 
7.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค  
         7.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค  
          7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค  
          7.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลา
ท าโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 1  หน่วยกิต 
ระบบทวภิาค  
          7.5 การคน้ควา้อิสระ ท่ีใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค  

7.6 วิทยานิพนธ์ ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 

8. โครงสร้างหลกัสูตร 
         8.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้มีจ  านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต  

8.2 ปริญญาโท ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์ 
ดงัน้ี  
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แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต สถาบนั 
อุดมศึกษาอาจก าหนด ให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโ้ดยไม่
นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด  

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  

แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้งท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ตอ้งมีการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
           8.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเนน้การวิจยัเพื่อพฒันานกัวิชาการ
และนกัวิชาชีพชั้นสูง คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ี
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบนัอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทาง
วชิาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด 
ดงัน้ี  

แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ 48 
หน่วยกิต  
                 แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต  
             ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกนั  
             แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง
และก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพิ่มเติม ดงัน้ี  
                 แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ 36 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  
                 แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกนั 

9. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบนัอุดมศึกษาอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
ใหก้บันกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีสามารถวดัมาตรฐานได้ ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งศึกษาให้ครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบ
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โอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการเทียบโอน
ของสานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อน่ึง ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หากเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ใน
สาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของ
หลกัสูตร ท่ีจะเขา้ศึกษา 

10. จ  านวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์
10.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

10.1.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิชาชีพ  อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ  
          10.1.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมี
ผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์
ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้ นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.1.3  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ  ท่ีมี
คุณวฒิุขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือในสาขาวิชา
ของรายวชิาท่ีสอน และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั 
              ในกรณีของอาจารยพ์ิเศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวฒิุปริญญาโท แต่ทั้งน้ีตอ้ง
มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาท่ีสอนมาแลว้
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ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี ทั้งน้ีอาจารยพ์ิเศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยป์ระจ า
เป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น  
             ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมี
คุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 
      10.2  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  
            10.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5  ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
             ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวชิาชีพ อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ  

10.2.2  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย  ์ และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่สาหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ 10 คน ทางสถาบนัอุดมศึกษา
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้ นให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.2.3  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ  ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  และตอ้งมี
ประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงานทางวชิาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

ในกรณีของอาจารยพ์ิเศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งน้ี
ตอ้งมีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาท่ีสอน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี ทั้งน้ีอาจารยพ์ิเศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น                 
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ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผ์ูส้อน
ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 

10.3  ปริญญาโท  
10.3.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  
              10.3.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
                กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้ นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
                 10.3.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  
               1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้ควา้อิสระ  ตอ้งเป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการ
ตอ้งเป็นผลงานวจิยั  
               2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบติั 
ดงัน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารยป์ระจ า ตอ้งมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
               ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ตอ้ง
มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี
มีช่ืออยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์หรือ
การคน้ควา้อิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 10 เร่ือง  
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               กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
ก าหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็น
ท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ โดยผา่นความเห็นชอบ
จากสภาสถาบนัอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
               10.3.4 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบด้วยอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั รวมไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบตอ้ง
ไม่เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์ตอ้งมีคุณวฒิุ คุณสมบติั และผลงานทางวชิาการดงัน้ี 
               1) กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  
               2) กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
มีผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 10 เร่ือง 
กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ  ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.3.5  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ  ท่ีมี
คุณวฒิุขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือในสาขาวิชา
ของรายวชิาท่ีสอน และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการอยา่งนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั  
               ทั้งน้ี อาจารยพ์ิเศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวชิา โดยมี
อาจารยป์ระจ าเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น 

10.4  ปริญญาเอก  
             10.4.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
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หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  
              10.4.2  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย  ์ และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่สาหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์
ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้ นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
              10.4.3  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
              1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
และมีผลงาน ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
              2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติัดงัน้ี  

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารยป์ระจ า ตอ้งมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวชิาการเช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
              ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ตอ้ง
มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี
มีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
ไม่นอ้ยกวา่ 5 เร่ือง  
              กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนด
ขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นท่ี
ยอมรับ  ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
              10.4.4  อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบด้วยอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั รวมไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบตอ้ง
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เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ตอ้งมีคุณวุฒิ คุณสมบติั และผลงานทาง
วชิาการดงัน้ี 
              1) กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  
             2) กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบันานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 5 เร่ือง  

กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
ก าหนดขา้งตน้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
            10.4.5  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ  ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตอ้งมี
ประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงานทางวชิาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5  ปียอ้นหลงั  
            ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลกัสูตร อนุโลมให้
อาจารยท่ี์มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์
ท าหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อนได ้ 

           ทั้งน้ี อาจารยพ์ิเศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารยป์ระจ าเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น 

11. ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  
                11.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัของ
นกัศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี  
              กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและเอกรวมไดไ้ม่เกิน  
5 คน ต่อภาคการศึกษา  
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             กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดบั
ผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารยข้ึ์น
ไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทและเอกรวมไดไ้ม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา  

กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารยแ์ละมีความจ าเป็นตอ้งดูแลนกัศึกษาเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนดใหเ้สนอต่อสภาสถาบนั
พิจารณา แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นตอ้งดูแลนกัศึกษามากกวา่ 
15 คน ใหข้อความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี  

11.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คน ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ของ
นกัศึกษาปริญญาโทไดไ้ม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้
อิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจ านวนนกัศึกษาท่ีคน้ควา้
อิสระ 3 คน แต่ทั้งน้ีรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา  

11.3 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งท าหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และ/หรือ อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้นดว้ย 

12. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  
12.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  
             12.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง จะต้องเป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
             12.3  ปริญญาโท จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

12.4 ปริญญาเอก จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมี
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และใหใ้ชเ้วลาศึกษาในแต่ละหลกัสูตร ดงัน้ี  
             13.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 
3 ปีการศึกษา  
             13.2 ปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
            13.3 ปริญญาเอก ผูท่ี้ส าเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้ส าเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้
ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
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              การลงทะเบียนเรียนส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบนัอุดมศึกษา
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตท่ีให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกบั
จ านวนหน่วยกิต ท่ีก าหนดขา้งตน้ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
             หากสถาบนัอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนท่ีมี
จ านวน  หน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ก็อาจท าได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

14. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี  
14.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเรียนครบตาม

จ านวนหน่วยกิต ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 
4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า  
           14.2 ปริญญาโท  
                14.2.1  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจ
เขา้รับฟังได ้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
                14.2.2  แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 
พร้อมทั้ งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ี
สถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และตอ้งเป็นระบบเปิด ใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้ 
                ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการ
ตีพิมพ ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอ
ฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดงักล่าว 
               14.2.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดย
จะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผา่น
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการคน้ควา้อิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย
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โดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังได้ และ
รายงานการคน้ควา้อิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นควา้อิสระตอ้งได้รับการเผยแพร่ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได ้
            14.3 ปริญญาเอก  
                14.3.1 แบบ 1 สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
เพื่อเป็นผูมี้สิทธ์ิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย
โดยคณะกรรมการ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบนัและตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้
               ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการ
ตีพิมพ ์ หรืออยา่งน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงาน ทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง  
                 14.3.2  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดย
จะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผา่นการ
สอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซ่ึง
จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบนัและตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจ
เขา้รับฟังได ้

                 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการ
ตีพิมพ ์ หรืออยา่งน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

15. ช่ือประกาศนียบตัรและช่ือปริญญา  
15.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate 

Diploma)” อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิต (Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือสาขาวชิาต่อทา้ย  
            15.2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
(Higher Graduate Diploma)” อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือ
สาขาวชิาต่อทา้ย  

15.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกา 
วา่ดว้ย 
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ปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชาไวแ้ลว้ ให้ใชช่ื้อปริญญาตามท่ีก าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยงัมิได้ก าหนดช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยปริญญาในสาขาวชิา และอกัษรยอ่ส าหรับ
สาขาวิชาให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

16. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบการประกนัคุณภาพ
ของหลกัสูตร โดยมีองคป์ระกอบในการประกนัคุณภาพอยา่งนอ้ย 6 ดา้น คือ  
          (1) การก ากบัมาตรฐาน  
         (2) บณัฑิต  
          (3) นกัศึกษา  
          (4) คณาจารย ์ 
          (5) หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  
         (6) ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

17. การพฒันาหลกัสูตร ใหทุ้กหลกัสูตรพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร
เป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย ตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

18.ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติั
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะ
พิจารณา และใหถื้อค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 
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