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ระดับปริญญาตร ี 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 (เกา่) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 (ใหม่) 

การใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวชิาท่ีจะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่า

ท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้

บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มี

ผลบังคับใช ้วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2548) 

การใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ใชป้ระกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวชิาท่ีจะเปิดใหม่

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหมข่องสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (หมายความว่า หลักสูตรท่ีเปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าท่ีครบรอบปรับปรุงใหม่ หลังวันท่ี 

13 พฤศจิกายน 2558 ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 ไมไ่ด้

ก าหนดค านิยามไว ้

ค านิยาม 

“อาจารย์ประจ า” หมายถงึ บุคคลท่ีด ารงด าแหนง่อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีเต็ม

เวลา 

      ส าหรับอาจารย์ประจ าท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เร่ิมบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า (กกอ. จะประชุมในวันท่ี 8 ธ.ค. 58 เพื่อก าหนดระดับ และประเภทการ

สอบ มีแนวโนม้จะก าหนด ค่าคะแนนการสอบของ TOEFL 500 , IELTS 5.5 , CU-TEP หรือ TU-GET) 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถงึ อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ใน

เวลาเดียวกัน แตต่อ้งเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นัน้มคีุณวุฒติรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร” หมายถงึ อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหนา้ที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา่ 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถงึ ผู้สอนท่ีไม่ใชอ่าจารย์ประจ า 
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ระดับปริญญาตร ี 
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จ านวน คุณวุฒิ ของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารย์ประจ าตลอดระยะเวลา

ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มี

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ท้ังนี้ 

อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. หลักสูตรปรญิญาตรทีางวิชาการ ประกอบด้วย 

      1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒขิั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลัง 

      2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒแิละคุณสมบัตเิชน่เดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 

คน 

      กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่นอ้ยกว่า วิชาเอกละ 3 คน 

      กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน 

ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาพจิารณาเป็นรายกรณี 

      3) อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวชิาท่ีสอน 

      ในกรณีของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ้ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

      ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี

ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวชิาโดยมอีาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวชิาน้ัน 

2. หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 

      1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒขิั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
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ระดับปริญญาตร ี 
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หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลัง 

        ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

วชิาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ้งมีคุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ 

        กรณร่ีวมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใชส่ถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้นอาจ

ได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี

ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 6 ปี 

        2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒแิละคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 

5 คน 

        ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิดในศาสตร์

สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็น

อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศกึษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใชส่ถาบันอุดมศกึษาซึ่งมขี้อตกลงในการผลิต

บัณฑิตของหลักสูตรนัน้ร่วมกันแต่ท้ังน้ีตอ้งไม่เกิน 2 คน 

       กรณร่ีวมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้นอาจ

ได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี

ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 6 ปี 

       กรณท่ีีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ึมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ี

เนน้ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 

ใน 3 

      กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน 

ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาพจิารณาเป็นรายกรณี 
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ระดับปริญญาตร ี 
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       3) อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวชิาท่ีสอน 

       ในกรณีของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ้ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

       ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี

ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวชิาโดยมอีาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวชิาน้ัน 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 ไมไ่ดแ้ยก

ประเภทของหลักสูตร  

ประเภทหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. หลักสูตรปรญิญาตรทีางวิชาการ ท่ีแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

      1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และ

ทักษะดา้นวชิาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิได้อยา่งสร้างสรรค์   

      2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถ

พเิศษ มุง่เนน้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพ

ของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวชิาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

ท าวิจัยท่ีลุม่ลกึทางวชิาการ 
2. หลักสูตรปริญญาตรทีางวชิาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

      1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏบัิตกิาร ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ

เนน้ความรู้ สมรรถนะ และทักษะด้านวชิาชีพตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานวชิาชีพ   

      2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชพีหรือปฏบัิตกิาร ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนท่ีมี

ความสามารถพเิศษ มุ่งเนน้ผลติบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรถนะทางวชิาชีพหรือปฏบัิตกิารขั้นสูง โดยใชห้ลักสูตรปกติท่ีเปิด

สอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวชิาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปิดสอน

อยู่แล้ว และท าวิจัยท่ีลุม่ลกึหรอืได้รับการฝึกปฏบัิตขิั้นสูงในหนว่ยงาน องคก์ร หรือสถานประกอบการ 
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ระดับปริญญาตร ี 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 (เกา่) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 (ใหม่) 

ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกต ิ 1  ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลา

ศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์สถาบันอุดมศึกษา ท่ีเปิดการศึกษาภาค

ฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน

เทียบเคียงกันได้ กับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัด

การศึกษาในระบบไตรภาค หรอืระบบจตุรภาค ให้ถอืแนวทางดังนี้ 

      ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 12 สัปดาห์ 

      ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 10 สัปดาห์  

 

ระบบการจัดการศึกษา  ใชร้ะบบทวภิาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบง่ออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษา

ปกติ มรีะยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์สถาบันอุดมศกึษา ท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้น ให้ก าหนดระยะเวลาและ

จ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้ กับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตร

ภาค หรอืระบบจตุรภาค ให้ถอืแนวทางดังนี้ 

      ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า 12 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิตระบบท

วภิาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

      ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า 10 สัปดาห์  โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ  2หน่วยกิตระบบท

วภิาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

     สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รายละเอียดการ

เทียบเคียงหนว่ยกิตกับระบบทวภิาคไวใ้นหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

      1) หลักสูตรปริญญาตรี ( 4 ป ี5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้อง

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 

      2) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 

ปี) หรอืเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

      1) หลักสูตรปริญญาตรี ( 4 ป ี5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 

      2) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือ

ระดับอนปุริญญา (3 ปี) หรอืเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

      3) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดั บคะแนนหรือ

เทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่าง

การศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือวา่ผู้เรียนขาดคุณสมบัตใินการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหนา้ 
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ระดับปริญญาตร ี 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 (เกา่) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 (ใหม่) 

การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการ

ประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย

ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 1 ) การบริหารหลักสูตร 2 ) ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน 3 ) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า

นักศกึษา 4 ) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ

พงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 

การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบ

ในการประกันคุณภาพอย่างนอ้ย 6 ด้าน คือ 1 ) การก ากับมาตรฐาน 2 ) บัณฑติ 3 ) นักศกึษา 4 ) อาจารย์ 5) 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ระดับบณัฑิตศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 (เก่า) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ใหม่) 

การใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตร

บัณฑิต หรอืปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุก

สาขาวิชาท่ีจะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของ

สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ วันท่ี 21 

กุมภาพันธ์ 2548) 

การใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ใชป้ระกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษา

หลังปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาท่ีจะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบันการศึกษา

ของรัฐและเอกชน และให้ใชบั้งคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (หมายความว่า หลักสูตรท่ี

เปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าท่ีครบรอบปรับปรุงใหม่ หลังวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 ไมไ่ด้

ก าหนดค านิยามไว ้

ค านิยาม 

“อาจารย์ประจ า” หมายถงึ บุคคลท่ีด ารงด าแหนง่อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีเต็ม

เวลา 

      ส าหรับอาจารย์ประจ าท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เร่ิมบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า (กกอ. จะประชุมในวันท่ี 8 ธ.ค. 58 เพื่อก าหนดระดับ และประเภทการ

สอบ มีแนวโนม้จะก าหนด ค่าคะแนนการสอบของ TOEFL 500 , IELTS 5.5 , CU-TEP หรือ TU-GET) 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถงึ อาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒติรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ใน

เวลาเดียวกัน แตต่อ้งเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นัน้มคีุณวุฒติรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร” หมายถงึ อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหนา้ที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา่ 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
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ระดับบณัฑิตศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 (เก่า) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ใหม่) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถงึ ผู้สอนท่ีไม่ใชอ่าจารย์ประจ า 

จ านวน คุณวุฒิ ของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารย์ประจ าตลอดระยะเวลา

ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าตามท่ี

ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านัน้ และต้องมคีุณสมบัต ิดังนี้ 

      ปริญญาโท  

      1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างนอ้ย 3 คน 

     2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ 

          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์

ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์

ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  

      ปริญญาโท  

      1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

      2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหนง่รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดในการพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

       กรณท่ีีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน 

หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

     2) อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

         อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบัตดิังนี้ 

               อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
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ระดับบณัฑิตศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 (เก่า) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ใหม่) 

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

         อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

        อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันมคีุณวุฒไิมต่่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอื 

 

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้าน

การสอนและการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

      ปริญญาเอก  

      1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด า รง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างนอ้ย 3 คน 

     2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก 

               ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วมท่ีเป็นทรงคุณวุฒภิายนอกตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธ์กับหัวขอ้วิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอสิระไมน่อ้ยกว่า 10 เร่ือง 

               กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ 

         อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อย

กว่า 3 คน ทัง้นี้ ประธานกรรมการสอบตอ้งไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ต้องคุณวุฒ ิคุณสมบัต ิและผลงานทางวิชาการดังนี้ 

               กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

               กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซี่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์

หรือการค้นคว้าอสิระ ไมน่อ้ยกว่า 10 เร่ือง 

        อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้ รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
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ระดับบณัฑิตศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 (เก่า) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ใหม่) 

          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์

ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์

ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

         อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

        อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันมคีุณวุฒไิมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอื 

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์สาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน

และการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

รายวชิาน้ัน 

      ปริญญาเอก  

      1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี

ต าแหนง่รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

นอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

      2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย 

       กรณท่ีีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน 

หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

     2) อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหนง่รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

         อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบัตดิังนี้ 

               อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก 

               ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วมท่ีเป็นทรงคุณวุฒภิายนอกตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
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ระดับบณัฑิตศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 (เก่า) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ใหม่) 

หรือสัมพันธ์กับหัวขอ้วิทยานพินธ์ไมน่อ้ยกว่า 5 เร่ือง 

               กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ 

         อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อย

กว่า 5 คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องคุณวุฒ ิ

คุณสมบัต ิและผลงานทางวิชาการดังนี้ 

               กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

               กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซี่งตรงหรอืสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่

นอ้ยกว่า 5 เร่ือง 

               กรณผีู้ทรงคุณวุฒภิายนอกท่ีไม่มคีุณวุฒแิละผลงานทางวิชาการตามก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศกึษาแหง่นัน้และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

        อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ

รายวิชาท่ีสอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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        ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ท่ีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนได้ 

        ท้ังน้ี อาจารย์พิเศษตอ้งมีช่ัวโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

นัน้ 

ภาระงานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ 

      1) อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ

นักศกึษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไมเ่กิน 5 คน หากหลักสูตรใด

มีอาจารย์ประจ าท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 

คน ให้อยูใ่นดุลยพนิจิของสถาบันอุดมศกึษานัน้ แตท้ั่งน้ีตอ้งไม่เกิน 10 

คน 

     2) อาจารยป์ระจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ของนักศกึษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 

         หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้วทิยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ 

ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ

จ านวนนักศกึษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน ท้ังนี้ให้นับรวบนักศึกษาท่ียังไม่

ส าเร็จการศึกษาทัง้หมดในเวลาเดียวกัน 

     3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์

ผู้สอนในหลักสูตรนัน้ดว้ย 

ภาระงานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ 

     1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญา

เอกตามหลักเกณฑ ์ดังนี ้

         กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ตอ่ภาคการศึกษา 

       กรณอีาจารย์ประจ าหลักสูตรมคีุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้น

ไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนตอ่ภาคการศึกษา 

      กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความ

จ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาแต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค

การศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศกึษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นรายกรณี 

      2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 

คน  

          หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้วทิยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน จ านวนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 

1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศกึษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน แตท้ั่งน้ีรวมแล้วตอ้งไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศกึษา 

       3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหนา้ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนัน้ดว้ย 
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ระดับบณัฑิตศึกษา 
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ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น  2  ภาคการศกึษาปกติ  1  ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลา

ศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์สถาบันอุดมศึกษา ท่ีเปิดการศึกษาภาค

ฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน

เทียบเคียงกันได้ กับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัด

การศึกษาในระบบไตรภาค หรอืระบบจตุรภาค ให้ถอืแนวทางดังนี้ 

      ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 12 สัปดาห์ 

      ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 10 สัปดาห์  

 

ระบบการจัดการศึกษา  ใชร้ะบบทวภิาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบง่ออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา ท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา

และจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้ กับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบ

ไตรภาค หรอืระบบจตุรภาค ให้ถอืแนวทางดังนี้ 

      ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า 12 สัปดาห ์

      โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้

กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

      ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า 10 สัปดาห์  

     โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ  2หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้

กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

     สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รายละเอียดการ

เทียบเคียงหนว่ยกิตกับระบบทวภิาคไวใ้นหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

      1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

      2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

      3) ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 

      4) ปริญญาเอก จะต้องเป็นส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าท่ีผลการเรียนดมีาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

      1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

      2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

      3) ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

      4) ปริญญาเอก จะต้องเป็นส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท

หรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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ระดับบณัฑิตศึกษา 
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการ

ประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย

ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 1 ) การบริหารหลักสูตร 2 ) ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน 3 ) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า

นักศกึษา 4 ) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ

พงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 

การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบ

ในการประกันคุณภาพอย่างนอ้ย 6 ด้าน คือ 1 ) การก ากับมาตรฐาน 2 ) บัณฑิต 3 ) นักศกึษา 4 ) อาจารย์ 5) 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศกึษา 

แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 (เก่า) แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศกึษา พ.ศ. 2558 (ใหม่) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของ

อาจารย์ในแตล่ะหลักสูตร ท้ังคณาจารยป์ระจ าและคณาจารยพ์เิศษในแต่ภาคการศึกษา 

ส าหรับผู้ ท่ีจะจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ท้ัง 2 ประเภทดังกล่าวในระดับ

บัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนตามท่ี

เกณฑ์ก าหนด โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสพ์ร้อมท้ังปรับปรุงให้ทันสมัย

ตลอดเวลา และให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อ

ประโยชนใ์นการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศกึษาสบืไป 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนท้ังอาจารย์ประจ าและ

อาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศกึษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และอาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ต้องมี

คุณวุฒแิละคุณสมบัตติามเกณฑ์ท่ีก าหนดเชน่กัน 

       ท้ังน้ี อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศกึษารับเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 

2558 ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 

       สถาบันอุดมศกึษามหีนา้ที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้นของแต่ละ

หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังปรับปรุงให้

ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชนใ์นการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศกึษาของชาติ 

 ประเด็นเพิ่มเติม 

1. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถงึ คุณวุฒท่ีิก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชา

ท่ีประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐาน

สาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเร่ืองนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ International 

Standard Classification of Education (ISCED) 

2. คุณสมบัติด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควร

เป็นต าแหนง่ทางวิชาการท่ีได้จากการประเมินผลงานท่ีสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนัน้ ๆ 

       กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จ

การศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ท้ังนี้หากจะท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์

ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผุ้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ตอ้งมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 

ปี หรอื 3 ชิน้ ภายใน 5 ปี 

3. ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ ค าว่า “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง 

การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์กับ

สถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒท่ีิได้รับปริญญากิตติมศักดิ์หรือ

มตี าแหนง่ทางวิชาการพเิศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ต้องเป็น

ผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามท่ีก าหนดในแตล่ะระดับปริญญาโดย

ให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

อสิระ 

5. ส าหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระในระดับ

ปริญญาโท ให้ใชห้ลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และผู้สอบวทิยานพินธ์ 

6. การบริหารหลักสูตร กรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่

สถาบันอุดมศกึษา 

     1) การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง

สถาบันอุดมศกึษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของ

สภามหาวทิยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององคก์รภายนอกนั้น ๆ 

        องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจาก

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเท่านัน้ 
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       หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้เสนอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการ

ร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

    2) ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรท่ีมาจากองค์กรท่ีมีความร่วมมือนั้นสามารถท าหน้าท่ีเป็น

อาจารย์ประจ าและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรได้ 

        ทั้งนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  บุคลากรท่ีมา

จากองค์กรท่ีมีความร่วมมอืน้ันสามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แตต่อ้งไม่เกิน 2 

คน 

        บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อท าหน้าที่อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า

หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับนั้น ๆ และต้องเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล ให้สอดคลอ้งกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

หลักสูตรนัน้ ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

7. ให้สถาบันอุดมศกึษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่น

หรือการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบท่ีทันสมัย เช่น ผ่านการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

        หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือมีการจ้างท ารายงานการค้นคว้า

อิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ

วทิยานพินธ์ช้ินน้ัน 

8. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน

ท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด

ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
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ผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้

ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอก

สถาบันอย่างนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 25 

9. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร  

      สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 แต่สภาสถาบันสามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือ

ก าหนดแนวปฏบัิตท่ีิเหนอืกวา่เกณฑม์าตรฐานฉบับนี้ได้ ท้ังนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัด

การศึกษาที่สะทอ้นเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศกึษาแหง่นัน้ 

       ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรท่ี

ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

 


