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 (ร่าง)  
ระเบยีบกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
------------------------------------ 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวง
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ....  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษาตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคสิบ และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม      
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ ../๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ...................... 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ระเบียบน้ี เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....” 

 ๒. ให้ใช้ระเบียบน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 
ระ ดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ช้ันสู ง  (การ ศึกษาหลั งประกาศนีย บัตร บัณฑิต  หรือป ริญญาโท )  
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  โดยใช้สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุ งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ ใ ช้ บังคับ ต้ังแต่ วันถัดจากวันประกาศ                 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ๓. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๔. ในระเบียบน้ี 
  “อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตําแหน่งอ่ืนที่เทียบเคียงได้ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามที่สถาบันกําหนด  สําหรับ
อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ี เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนด 
  “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์         
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนตามท่ีสภาสถาบันเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย       
ในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้น 
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พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
  “นักวิจัยประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตรน้ัน ที่มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 5. ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา 
  ๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย 
  ๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (Higher 
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย 
  ๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
น้ันในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดช่ือปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด 

 6. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
  6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่งเน้น 
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ ในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
  6.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ 
ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งน้ีในระดับปริญญาโท มุ่งให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่
ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม ประเทศ และประชาคมโลก 
 7. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
การศึกษาปกติ   ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษา
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

 8. การคิดหน่วยกิต 
  8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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  8.2 ราย วิชาภาคปฏิ บั ติ  ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่ น้ อยก ว่ า  ๓๐  ช่ั ว โมง                 
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ ใ ช้ เวลาฝึกไม่ น้อยกว่า  ๔๕  ช่ั ว โมง                 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.4 การทําโครงงานที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อ ภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.7 กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีสร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่กําหนดข้างต้น 
การนับระยะเวลาในการทํากิจกรรมน้ันต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาคให้เป็นไป
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 9. โครงสร้างหลักสูตร 
  9.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  9.2 ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
   แผน ๑ แบบวิชาการ (Academic) ที่ เน้นการเรียนรู้การทําวิจัย โดยการทํา
วิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ทั้งน้ี สัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของ
การศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันกําหนด  โดยอาจเป็นแบบวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือแบบที่มี
ทั้งการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์  ซึ่งต้องทําวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต 
   แผน ๒ แบบวิชาชีพ (Professional) ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและการค้นคว้า
อิสระเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี ให้มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
  9.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
   แผน ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด 
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 
    แผน ๑.๑ ผู้ เข้ าศึกษาที่ สํ า เร็จปริญญาโท  จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    แผน ๑.๒ ผู้ เข้ าศึกษาที่สํ า เร็จปริญญาตรี  จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
    ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแผน ๑.๑ และแผน ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน และ
คุณภาพเดียวกัน 
   แผน ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
    แผน ๒.๑ ผู้ เข้ าศึกษาที่ สํ า เร็จปริญญาโท  จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
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    แผน ๒.๒ ผู้ เข้ าศึกษาที่สํ า เร็จปริญญาตรี  จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
    ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแผน ๒.๑ และแผน ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน และ
คุณภาพเดียวกัน 

 10. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 11. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
  11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   11.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 
   11.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พิจารณาเป็นรายกรณี 
   11.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน ทั้งน้ีหากรายวิชาใดมีความจําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ 
ต้องมีอาจารย์ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ันๆ ด้วย 
   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
  11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   ๑1.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
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ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 
   ๑1.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   
    กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
   ๑1.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

    กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่
สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน ทั้งน้ีหากรายวิชาใดมีความจําเป็นต้องใช้
อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ันๆ ด้วย 
    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
  11.3 ปริญญาโท 
   11.3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ๑1.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
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   11.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
    ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังน้ี 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจํา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
     สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อย
กว่า 5 เรื่อง 
     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีกําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน 
   11.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  โดยอาจมีอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจําร่วมเป็นผู้สอบด้วย รวมไม่น้อยกว่า 
๓ คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
    ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหรือนักวิจัย
ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีกําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน 
   11.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
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    กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน ทั้งน้ีหากรายวิชาใดมคีวามจําเป็นต้อง
ใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ันๆ ด้วย 
  11.4 ปริญญาเอก 
   11.4.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   ๑1.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
    กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
   ๑1.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
    ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการประเภท
งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
    ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
     อาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจํา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน  โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจําต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
     สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีกําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน 
   11.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
โดยอาจมีอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจําร่วมเป็นผู้สอบด้วย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่า 
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๒ คน รวมท้ังหมดแล้วไม่น้อยกว่า ๕ คน  ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
    ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหรือนักวิจัย
ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
    ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีกําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็น
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน 
   11.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
    ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลม 
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 
    กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน ทั้งน้ีหากรายวิชาใดมีความ
จําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ันๆ ด้วย 

 12. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  12.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
   กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารง
ตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
   กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบัน
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พิจารณาแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน         
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
  12.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน  แต่ทั้งน้ีรวมแล้ว
ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
  12.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย 

 13. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
  13.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  13.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  13.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ม ี
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 14. จํานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาในแต่ละหลักสูตรและ
ระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และจะสําเร็จการศึกษาได้ เมื่อศึกษาครบ
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

 15. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า ตลอดจนมีผลลัพธ์การเรียนรู้บรรลุตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
  15.2 ปริญญาโท 
   15.2.1 แผน ๑ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ กําหนดในหลักสูตร (ถ้ามี)  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และเสนอ
วิทยานิพนธ์ตลอดจนสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายที่แสดงว่ามีผลลัพธ์การเรียนรู้บรรลุตามท่ีกําหนดไว้
ในหลักสูตร ดังน้ี 
    ๑) สอบโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันแต่งต้ัง ซึ่งมีองค์ประกอบตามข้อ 
๑1.๓.๔ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
กําหนดเท่าน้ัน และการสอบเป็นระบบที่เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ หรือ 
    ๒) สอบโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันแต่งต้ัง ซึ่งมีองค์ประกอบตามข้อ 
๑1.๓.๔ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทาง
วิชาการอ่ืนที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
   15.2.2 แผน 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
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ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายที่แสดงว่ามีผลลัพธ์การเรียนรู้บรรลุ
ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบัน
กําหนด และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
  15.3 ปริญญาเอก 
   15.3.1 แผน ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
เ พ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย   
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังตามข้อ ๑1.๔.๔ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอบ
ประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่  ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม (Statement(s) of Originality) และ
ความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
    ทั้งน้ีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
การเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง  

                        หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย ๑ เรื่อง รวมกับผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อีกอย่างน้อย ๑ รายการ  
            สําหรับกรณีผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเก่ียวข้อง อย่างน้อย ๓ คนที่
เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
                                            กรณีนักศึกษาปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  โดยภายหลังนับแต่เกณฑ์
น้ีใช้บังคับแล้วเป็นระยะเวลา ๓ ปี ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติเท่าน้ัน 
   15.3.2 แผน ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ังตามข้อ 11.4.4 ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  เกณฑ์การวัดผล
สัมฤทธ์ิในการสอบประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม (Statement(s) of 
Originality) และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร 

    ทั้งน้ีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
การเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
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ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือเป็นผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อย่างน้อย ๑  รายการ 
    สําหรับกรณีผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ 
ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเก่ียวข้อง อย่างน้อย ๓ คน
ที่เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
                                             กรณีนักศึกษาปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  โดยภายหลังนับแต่เกณฑ์
น้ีใช้บังคับแล้วเป็นระยะเวลา ๓ ปี ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติเท่าน้ัน 
     
  ๑๕.๔ การพ้นสภาพโดยไม่สําเร็จการศึกษา ทั้งกรณีประกาศนีบัตรบัณฑิต ประกาศนีบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 ๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลกัสูตรตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 ๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

 ๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะพิจารณา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น้ันเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


