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๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ เป็นแนวทาง 
กา รบริ ห า ร จั ด ก าร และ พัฒนาหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่
จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าเพ่ือปรับปรุงใหม่
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และ
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(๒6 พฤษภาคม ๒๕๔๘) 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่
เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป(๑4 พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

๓. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรก าหนด
ตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
อ่ืนๆ อาทิ จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตร สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้สอน 

๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และก าหนดตัวบ่ งชี้ด้ านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่ อ 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๔. ระบบการจัดการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับก าหนดให้ใช้
ระบบทวิภาคเป็นระบบมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จ ากัดให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบทวิภาคในการจัด
การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้เช่นกัน อาทิ 
ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่
สถาบัน อุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน 
จะต้ องแสดงรายละ เ อียด เกี่ ย วกับระบบ
การศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งภาค
การศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและ
รายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึก
ภาคสนาม การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียด 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับก าหนดให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จ ากัดให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบ
เดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้เช่นกัน อาทิ 
ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแบ่งภาคการศึกษา  
 
 
 
 
ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชา
ภาคทฤษฎี และรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 
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การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค 
อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบัน 
อุดมศึกษาน ามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
 
อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้ในการ
จัดการศึกษาควรเป็นระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชา
ต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง  
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชา
ที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชา
ต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน า
รายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชา
เฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอน
ควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไม่ควรมีรายวิชา
ต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือ
รายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป 

๖. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ออกมารับใช้
สังคม รวมทั้งมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพระดับสูง ให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม ่ 
ส าหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ ากว่ า
ปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตรและระดับ
อนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย
อาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจ าเป็นใน
การเปิดสอนและต้องค านึงถึงความต้องการ
บุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นส าคัญ รวมทั้ง
ค านึงถึงความซ้ าซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่
มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น 
 
 
 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ออกมารับใช้สังคม รวมทั้งมุ่งเน้น 
การเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพระดับสูงให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
 
 
 
ส าหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  (ระดับ
ประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเปิดสอนและต้อง
ค านึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นส าคัญ รวมทั้ง
ค านึงถึงความซ้ าซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้ว
ในสถาบันอื่น 
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 ๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ เท่านั้น เพื่อให้บัณฑิตจบ
ไปเป็นนักปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในภาค
การผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 
ในด้านอาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทาง
ปฏิบัติมาแล้วและหากเป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๗. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๗.๑ คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ซึ่งมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ในการสอน
และได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้ง
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
๗.๒ อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิด
สอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) ทั้งนี้ 
อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ และต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดใน
ขณะหนึ่งๆ เท่านั้น 
ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือ
หลั กสู ตรความร่ วมมื อของหลายสถาบัน 
อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น 
ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๗.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษา
ต้องเปิด เผยข้อมูลรายชื่ อและคุณวุฒิของ

๙. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเช่นกัน 
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อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ทั้งคณาจารย์ประจ า
และคณาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา 
ส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ทั้ง 
๒ ประเภทดังกล่าวในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนในการท าหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนตามที่เกณฑ์ก าหนด โดยเผยแพร่
ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา และให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการผดุงรักษา
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป 
๗.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๗.๕ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ า
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น 
ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันก็ได้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดย
อนุโลม 
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็น
ประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์
ด้วยทุกครั้ง 
๗.๖ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
เป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสาย
วิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตั้ งแต่ รองศาสตราจารย์ขึ้น ไปใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ 
ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

 

 ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายช่ือและคุณวุฒิของอาจารย์ทุก
ประเภทข้างต้นของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  โดย
เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ใน
การผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชา
ไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตาราง
ของ ISCED(International Standard Classification of Education) 
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 ๙.๓ คุณสมบัติด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของ
หลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควร
เป็นต าแหน่งทางวิชาการที่ได้จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้นๆ 

 กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการหลังส าเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ 
๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี 

 ๙.๔ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ  ค าว่า 
“ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง การท างานร่วมกับสถาน
ประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์
กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนา
เทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์
พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่
เ ที ย บ เ คี ย ง แล ะยอมรั บ ให้ เ ที ย บ เท่ า กั บ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์หรือมีต าแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ 
จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่ก าหนด
ในแต่ละระดับปริญญาโดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๙.๖ ส าหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบ
การค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

- ๑๐ . การบริหารหลักสูตรกรณี มีข้อตกลงร่วมผลิตกับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท า ข้อตกลงร่วมมือกันอย่าง
เป็นทางการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอก 
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กร 
ภายนอกนั้นๆ 

 องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศ
นั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงาน 
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 รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น 

 หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้อง
แสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัท
ดังกล่าว 

 ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความ
ร่วมมือนั้นสามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ 

 ทั้งนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการบุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน 

 บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อท าหน้าที่อาจารย์
ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับนั้นๆ 
และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ ตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๘. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้นับรวมจ านวนนักศึกษา
เก่าท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย 

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ให้นับรวมจ านวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
ด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้อง
จัดสรรเวลาให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

- ๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อ่ืนหรือการจ้างท ารายงานการค้นคว้า
อิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ าซ้อนกับงานของผู้อ่ืน หรือมีการจ้าง
ท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 

- ๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง 
การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการ
ประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 
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๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ 
หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

๑๒. การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก(แบบ ๑) 
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่ง
เป็นแผนการศึกษาแบบท าวิทยานิพนธ์อย่าง
เดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบ
ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
เป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
เป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิด
สอนได้ 

๑๒.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได้ และ
มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเชื่อถือได้ และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๑๒.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน 

๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมที่จะ
รองรับ และสนับสนุนงานวิจัยของผู้เรียน 

๑๒.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่าย
ความร่วมมือสนับสนุน 

๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 

๑๒.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 

๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนได ้

๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑๕. การศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หาก
ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา 

๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หาก
ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อ
หลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 
๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

๑๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากต้องการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้า
ศึกษา 
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๑๓.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
ระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่
ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 

๑๕.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี 
หรือเทียบเท่าปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทมาก่อน 

๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา ๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับ
ที่ ระบุ ไว้ ใน เอกสารหลักสู ตรฉบับที่ เ สนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
หรือรับรอง ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเมื่อน าไป
สมัครงานหรือศึกษาต่อ 

การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุ
ไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่ เสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเมื่อน าไปสมัครงานหรือ
ศึกษาต่อ 

- ๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/

อนุมัติหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ก าหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัด 
การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด ให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการเข้าติดตาม
ตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

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

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
 


