
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  21  แห่งกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  6/๒๕๖๕  
(นัดพิเศษ)  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)   
ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  โดยใช้ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน   

๓. ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“อาจารย์ประจ า”  หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

ศาสตราจารย์  และต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา   
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับ   
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรืออนุมัติ  มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน   

“คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร”  หมายถึง  คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
สาขาวิชา  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  
ไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้  ให้หมายถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร  หรือคุณวุฒิอื่น 
แต่มีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตร
สาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  โดยการพิจารณา
คุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม
ประเมินผล  และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตร 
ในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  ในกรณีนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน  ๒  คน   

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน  สามารถใช้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้ 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“นักวิจัยประจ า”  หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน

หลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
“การตกลงร่วมผลิต”  หมายถึง  การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของ  
สภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกนั้น ๆ   

“องค์กรภายนอก”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยเท่านั้น 

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว   
และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

๔. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  

Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

 ๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ ส าหรับ
สาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาที่คณะกรรมการก าหนด 

๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งเน้น 

การพัฒนานักวิชาการและนักวชิาชพีให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ของชาติ  ปรัชญาอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  
ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

 ทั้งนี้  ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ 
ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถในการ 
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  สังคม  
ประเทศ  และประชาคมโลก 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒   
ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  หรือเทียบเคียงได้ 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้ก าหนดระยะเวลาและ 
จ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น  ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษา
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา  
ของหน่วยการเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิตในระบบทวิภาค  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ   
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  การท าโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษา
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด   

๗. การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมงตอ่ 

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า   ๓๐  ชั่ ว โมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

 ๗.๓. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

 ๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ   
๑  หน่วยกิต 

 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

 ๗.๖ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

 ๗.๗ กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น 
การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้นับระยะเวลา
การศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว  
เป็นผู้ก าหนด 

๘. โครงสร้างหลักสูตร   
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  โดยแบ่งการศกึษา

เป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ๑  แบบวิชาการ  เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย  โดยการท าวิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ 

ในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ทั้งนี้   สัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษา  
รายวิชา  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  โดยอาจเป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  หรือมีทั้ง
การศึกษารายวิชาและท าวทิยานิพนธ์  ซึ่งต้องท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย  ๑๒  หน่วยกิต  โดยไม่อาจศึกษา
รายวิชาอย่างเดียวได้ 

  แผน  ๒  แบบวิชาชีพ  เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงการประยุกต์ใช้
ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ให้มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต   
และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  แผน  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด  
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  ดังนี้ 

   แผน  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   
๔๘  หน่วยกิต 

   แผน  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   
๗๒  หน่วยกิต 

  แผน  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แผน  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แผน  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

๙. คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และจ านวนอาจารย์ 
 ๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๙.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ 

มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงาน  
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๙.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่องในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

  กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน   

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  ๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ท่ีสอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
เพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของ  
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

  ๙.๑.๔ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังส าเร็จการศึกษา  อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้  แต่ทั้งนี้หากจะท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลงั
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  เรื่อง  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  ๓  เรื่อง  
ภายใน  ๕  ป ี

 ๙.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ๙.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๙.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงาน  
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน 

   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  ๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
ของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ 
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้   หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

  ๙.๒.๔ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังส าเร็จการศึกษา  อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้  แต่ทั้งนี้  
หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  เรื่อง  ภายใน  ๔  ปี  หรือ   
๓  เรื่อง  ภายใน  ๕  ป ี

 ๙.๓ ปริญญาโท 
  ๙.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๙.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่องในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็น 
ผลงานวิจัย 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน 

   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  ๙.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง   
โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ 
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง   
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ 
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า  ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

   ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๕  เรื่อง 

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

  ๙.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  โดยอาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วย  
รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงาน
ทางวิชาการ  ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง   
โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง   
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ   
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๕  เรื่อง 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

  ๙.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
เพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

  ๙.๓.๖ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังส าเร็จการศึกษา  อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้  แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท  ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย   
๑  เรื่อง  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  เรื่อง  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  ๓  เรื่อง  ภายใน  ๕  ปี 

 ๙.๔ ปริญญาเอก 
  ๙.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๙.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็นผลงาน 
ทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๙.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง   
โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
อย่างน้อย  ๑  คน  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิ 
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

   ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เรื่อง 

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ 
ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก  
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนั้น 

  ๙.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
โดยอาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วย  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ไม่น้อยกว่า  ๒  คน  รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา
ของตนเอง  โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ   
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เรื่อง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก  
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนั้น 

  ๙.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของ  
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

  ๙.๔.๖ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังส าเร็จการศึกษา  อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกได้  แต่ทั้งนี้  หากจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  ต้องมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย  ภายหลังส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  เรื่อง  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  ๓  เรื่อง  ภายใน  ๕  ปี   

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา 

  ๒) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป  และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  ๓) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด   
ให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมี 
ความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นรายกรณี 

 ๑๐.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้  
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภา  
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๒. จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาในแต่ละหลักสูตรและ
ระดับการศึกษา  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด   

๑๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท 
  ๑๓.๒.๑ แผน  ๑  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  (ถ้ามี)   

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   
และเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง  ซึ่งมีองค์ประกอบตามข้อ  ๙.๓.๔  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
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และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่
ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

  ๑๓.๒.๒ แผน  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่าน 
การสอบประมวลความรู้  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้งเสนอรายงาน 
การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คณุวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบที่สถาบันอุดมศกึษา
นั้นแต่งตั้ง  ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๓.๓.๑ แผน  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  

เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา  ส าหรับการสอบปากเปล่าใหด้ าเนินการโดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศกึษา
แต่งตั้งตามข้อ  ๙.๔.๔  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  
และต้องเปน็ระบบเปิดใหผู้้สนใจเขา้รบัฟังได ้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิใ์นการสอบประกอบดว้ย  องค์ความรูใ้หม่
ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม  และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่
คณะกรรมการก าหนด  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  หรือ 

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ  
ที่คณะกรรมการก าหนด  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  และเป็นผลงานนวัตกรรม  หรือผลงานสร้างสรรค์ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เชิงสังคมและเศรษฐกิจ  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  หรือได้รับ
สิทธิบัตร  อย่างน้อย  ๑  สิทธิบัตร   

  กรณีผลงานนวัตกรรม  หรือผลงานสร้างสรรค์  วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย  ๓  คน  ที่เป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  ๑๓.๓.๒ แผน  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากวา่  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวดั
คุณสมบัติเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
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จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ตามข้อ  ๙.๔.๔  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบประกอบด้วย  องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม  
และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศที่คณะกรรมการก าหนด  หรือได้รับสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานนวัตกรรม  หรือผลงานสร้างสรรค์
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เชิงสังคมและเศรษฐกิจ 

  กรณีผลงานนวัตกรรม  หรือผลงานสร้างสรรค์  วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย  ๓  คน  ที่เป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 ๑๓.๔ การพ้นสภาพโดยไม่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  ให้ระบุชื่อปริญญา  ชื่อสาขาวิชา   

และชื่อรายวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่คณะกรรมการรับรอง  พร้อมทั้งระบุหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 
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