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๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
(การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับ
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะ
ปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป(๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘) 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
(การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่
และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป(14 พฤศจิกายน 2558) 

- ๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ 
การอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์
มาตรฐานนี้ เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอน
และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 



~ 2 ~ 
 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง มุ่ ง ใ ห้ มี
ค ว ามสั ม พัน ธ์ ส อดคล้ อ ง กั บ แผ น พัฒน า
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ
ช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และควร
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง 
อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้
เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มุ่ ง ใ ห้ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ส อด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็น
หลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้
มีความสั ม พันธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล 
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ 
โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ จรร โลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี
อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์
อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและ
สังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ 

๕. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกต ิ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกต ิ
 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกต ิ
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สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตร
ภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้ 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค 
ให้ถือแนวทางดังนี้ 

ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  
๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ  
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ โดย 
๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาคหรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิต 
ระบบไตรภาค 

ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  
๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
 

ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ  
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ โดย 
๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับ
ระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง 
หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

๖. การคิดหน่วยกิต ๗. การคิดหน่วยกิต 
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรือ
อภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อย
กว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือ
ทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  
๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 

๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลา
ฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 

๖.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืน
ใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่
น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อย
กว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 
 

๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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๗. โครงสร้างหลักสูตร ๘. โครงสร้างหลักสูตร 
๗.๑ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๗.๒ ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางาน
รายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และ
ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 
แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  
๓๖ หน่วยกิต  
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และ 
ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๗.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ 
โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ 
จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิด

๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
 
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 
 
 
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต 
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และ
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ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ 
จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

ศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

๘. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบัน 
อุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับ
บัณฑิ ต ศึ ก ษ า ให้ กั บ นั ก ศึ กษ า ที่ มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ 
แนวปฏิบัติที่ ดี เกี่ ยวกับการเทียบโอนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือ
เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ
นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้า
ศึกษา 

๙. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้อง
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

๑๐. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
 

๙ .๓  ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ ๙.๑.๑ และ 
๙.๑.๔ โดยอนุโลม 
 

๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  หรือมีจ านวน
นักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
แล ะคุณ วุฒิ ขอ งอ าจ า รย์ ผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ที่ มี นั้ น ใ ห้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษา
น้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลัง 
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

๙.๑ ปริญญาโท 
 

๑๐.๓ ปริญญาโท 
๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๙.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ 
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หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 
๓ คน 
 

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวน
นักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
แล ะคุณ วุฒิ ขอ งอ าจ า รย์ ผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ที่ มี นั้ น ใ ห้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๙.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
 
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและ 

๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน 
ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

๙.๑.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการท า วิ จั ยที่ มิ ใ ช่ ส่ วนหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้อง 
มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๙.๒ ปริญญาเอก 
 

๑๐.๔ ปริญญาเอก 
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๙.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
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หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย  
๓ คน 
 

ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ  
๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวน
นักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
แล ะคุณ วุฒิ ขอ งอ าจ า รย์ ผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ที่ มี นั้ น ใ ห้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ 

๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน 
ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ 
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ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

ดังนี้ 
๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เที ยบเท่ าหรื อขั้ นต่ าปริญญาโทหรือ เที ยบ เท่ าที่ มี ต าแหน่ ง 
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

๙.๒.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีต าแหน่งทาง
วิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ 
๑๐.๑ อาจารย์ประจ า ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 
และปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตร
ใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจ 

๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
๑๐ คน 

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาค
การศึกษา 
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาค
การศึกษา 
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษา
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๑๐.๒ อาจารย์ประจ า ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญา
โทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

๑๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน  
 

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษา
ที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวน
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ให้นับรวม
นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน 

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิด
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวน
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อ
ภาคการศึกษา 

๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท า
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็น
ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดับปริญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า 

๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็น
ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดับปริญญาโทหรื อ
เทียบเท่า 

๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

๑๑.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

๑๑.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

๑๒.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผล 
การสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลา
การศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  
๑๕ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และ
ให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลา
ศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๒.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๕ ปีการศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 

๑๒.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโท
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จ
ปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๖ ปีการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 
ไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดจ านวน
หน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวน 
หน่วยกิตที่ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้ เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิตที่
ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

หากสถาบั น อุ ดมศึ กษ า ใ ดมี เ ห ตุ ผ ล และ 
ความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มี
จ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็
อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

หากสถาบั น อุดมศึ กษา ใดมี เ ห ตุ ผ ลและคว ามจ า เ ป็ น พิ เ ศษ  
การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็
อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 

๑๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

๑๔. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ  
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง
เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า 

๑๓.๒ ปริญญาโท 
๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ 

๑๔.๒ ปริญญาโท 
๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดั บชาติ ห รื อ ร ะดั บนานาชาติ ที่ มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมวิ ชาการที่มี รายงานการประชุม 
(Proceeding) 

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เ ป ล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ 
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
ก า ร ตี พิ มพ์ ใ น ร าย ง า นสื บ เ นื่ อ ง จ ากกา รป ร ะชุ ม วิ ช า กา ร 
(Proceedings) ดังกล่าว 

๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
 

๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

๑๓.๓ ปริญญาเอก ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
๑๓.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด สอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ 
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกร ร มกา รซึ่ ง จ ะ ต้ อ ง ป ร ะกอบ ด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

๑๔.๓.๑แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
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๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด สอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ 
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑๔ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา ๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า 
“ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate 
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. 
Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตาม
ด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า 
“ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง (Higher 
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต
ชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อ
สาขาวิชาต่อท้าย 

๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต
ชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

๑๔ .๓  ปริญญาโทและปริญญาเอก 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่ อไว้ ในพระราช
กฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มี
การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้
ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่ อ
ปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณี
ที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุก
หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
และการวิจัย 
๑๕.๓ การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า
นักศึกษา 
๑๕.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 
(๑) การก ากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) คณาจารย์ 
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 

๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษาเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ 
อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ 
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
 


