
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังนโยบาย 

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และแนวทางการด าเนินงาน (TCAS66) 

 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมล าพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๕

ส าหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
ใช้บังคับหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๖๕
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ความแตกต่างและประเด็นที่ปรับเปลี่ยน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

กับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประเด็นปรับเปลี่ยน
ปรับเกณฑ์อาจารย์ประจ าหลกัสูตร/อาจารย์ผู้สอน
ที่เป็นบุคคลจากองค์กรภายนอก 
- ยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
- มีประสบการณ์ท างานในองค์กร หรือการท างานประเภทเดียวกัน
อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
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ประเด็นปรับเปลี่ยน
การเพิ่มความหมายของค า

การให้สภาสถาบันก าหนดเกณฑ์และให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ

การเพิ่มเกณฑ์ให้สถาบันในการร่วมมือกับสถานประกอบการ 
และผู้สอนจากสถานประกอบการต้องเข้าใจมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาระบบอื่น เปิดอิสระเพื่อสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ ใช้ค าอธิบายแบบรวม 
ไม่แยกเป็นไตรภาค หรือ จตุรภาค
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ประเด็นปรับเปลี่ยน
การเพิ่มวิธีคิดหน่วยกิตในกิจกรรมการเรียนนอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนด

จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
ไม่จ ากัดเวลาในการศึกษา ยกเลิกค าว่า “ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน” 
ในแต่ละประเภทหลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงสร้างหลักสูตร หมวดศึกษาทั่วไป 
เน้นให้พร้อมส าหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต 
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
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ประเด็นปรับเปลี่ยน

การร่วมมือกับองค์กรภายนอก อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา
เจ้าของหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน

การลงทะเบียนเรียน 
ลงทะเบียนเต็มเวลา ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  
ลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ไม่เกิน   ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ภาคฤดรู้อนลงทะเบียนเรียน ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
(ยกเลิก การให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ปรับเปิดกว้างมากขึ้น 
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ก าหนดเกณฑ์ /การให้ความเห็นชอบ/พิจารณา 
- ต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำ ต ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำ
- เกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษของอำจำรย์ประจ ำใหม่
- คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร
- กำรตกลงร่วมผลิต
- องค์กรภำยนอก (ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- กำรจัดกำรศึกษำในระบบอื่น 
- กำรนับระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมต่อภำคกำรศึกษำปกติ  
ให้มีค่ำเท่ำกับ ๑ หน่วยกิต 

- นับระยะเวลำกำรศึกษำและกำรคิดหน่วยกิตเทียบเคียง
- อำจำรย์พิเศษ
- กำรพ้นสภำพโดยไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ

สภาสถาบันการศึกษา
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๖๕พ.ศ. ๒๕๕๘
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แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรหมวด
ศึกษาทั่วไป

พ.ศ. ...
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47

สรุปความแตกตางและประเด็นที่ปรับเปลี่ยน 

เกณฑ มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

กับ เกณฑ มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 



เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๕
บังคับใชหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และตั้งแตวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เปนตนไป

48



เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๕

ใชสําหรับ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตร หรือปริญญาโท) 

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา 

สําหรับหลักสูตรเปดใหมและปรับปรุง
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ความแตกตางและประเด็นที่ปรับเปลี่ยน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

กับ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประเด็นปรับเปลี่ยน
การเพิ่มความหมายของคํา

การใหสภาสถาบันกําหนดเกณฑ ใหความเห็นชอบ พิจารณา ในเร่ืองตาง ๆ

ปรัชญาและวัตถุประสงค มุงเนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

การคนควาวิจัยใหมีความเปนสากล 

ระบบการจัดการศึกษาระบบอื่น เปดอิสระเพื่อสอดคลอง

กับการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ ใชคําอธิบายแบบรวม ไมแยกเปนไตรภาค

การเพิ่มเกณฑใหสถาบันในการรวมมือกับสถานประกอบการ/องคกรภายนอก
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ประเด็นปรับเปลี่ยน

ปรับโครงสรางหลักสูตร ปริญญาโท 

แผน ๑ แบบวิชาการ เนนการเรียนรูการทําวิจัย

แผน ๒ แบบวิชาชีพ เนนการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระเชิงประยุกตใชความรูวิชาชีพ 

การเพิ่มวิธีคิดหนวยกิตในกิจกรรมการเรียนนอกเหนือจากรูปแบบที่กําหนด

ไมมี การรับและเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ

จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประเด็นปรับเปลี่ยน
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารย มีการปรับเพื่อใหสอดคลองตามเกณฑฯ หลายขอ

อาทิ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปรับลดเหลือ จํานวน ๓ คน

และเพิ่มเกณฑฯ ความรวมมือกับองคกรภายนอก 

อาทิ กรณีมีการตกลงรวมผลิตกับองคกรภายนอก ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจาก

สถาบันอุดมศึกษาเจาของหลักสูตร เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน

อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยใหม ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลัง

สําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ เร่ือง ภายใน ๒ ป หรือ ๒ เร่ือง ภายใน ๔ ป 

หรือ ๓ เร่ือง ภายใน ๕ ป  
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ประเด็นปรับเปลี่ยน
ระดับปริญญาโท

ปรับ จํานวนผลงานทางวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม/อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  เหลือไมนอยกวา ๕ เร่ือง

ระดับปริญญาเอก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

-ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก อยางนอย ๑ คน

- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีผลงานวิชาการไมนอยกวา ๑๐ เร่ือง  
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ประเด็นปรับเปลี่ยน
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด จํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา

ในแตละหลักสูตรและระดับการศึกษา

เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษา ตองบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  

ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา

ใหระบุชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา และชื่อรายวิชา ตรงกับท่ีระบุไวในเอกสารหลักสูตร

ฉบับท่ีคณะกรรมการรับรอง และระบุหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระท่ีสอดคลองกับ

สาขาวิชา
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ประเด็นปรับเปลี่ยน
ระดับปริญญาเอก

- การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธใหไดมาตรฐานสากล เนนการวิจัย หรือ   

นวัตกรรมหรือการสรางสรรค ระดับนานาชาติ อยางนอย ๑ เร่ือง 

หรือไดรับสิทธิบัตร อยางนอย ๑ สิทธิบัตร

- นักศึกษากลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษศาสตร 

อาจเผยแพรในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการกําหนด
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กําหนดเกณฑ /การใหความเห็นชอบ /การพิจารณา

- ตําแหนงอาจารยประจํา ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา

- เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษของอาจารยประจําใหม และ นักศึกษาปริญญาเอก

- คุณวุฒิที่สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร

- การตกลงรวมผลิต

- องคกรภายนอก (ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

- การจัดการศึกษาในระบบอื่น 

- การนับระยะเวลาในการทํากิจกรรมตอภาคการศึกษาปกติ  

- นับระยะเวลาการศึกษาและการคิดหนวยกิตเทียบเคียง

- อาจารยพิเศษ

- พิจารณาผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานตามที่กําหนด

- จํานวนหนวยกิต และระยะเวลาการศึกษา

- คณะกรรมการสอบ เกณฑการสอบปากเปลา

- การประกันคุณภาพของหลักสูตร

สภาสถาบันการศึกษา
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ไมระบุระยะเวลาในการศึกษา

สรุป

๑.
ใหอิสระมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 

พิจารณา กําหนดเกณฑ ใหความเห็นชอบในหลายหัวขอ

การเปดใหสถาบันรวมมือกับองคกรภายนอก

และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมากขึ้น

๑.

๒.

๓.
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๕
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ตารางเปรียบเทียบ  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2565 
กับ  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 
 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 (2) ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยใช้ส าหรับ

หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
และเอกชน 

 
 
(4)“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

(3)  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และต าแหน่งอื่นท่ี
เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันการศึกษาก าหนด 
หรือ บุคคลในองค์กรภายนอกท่ีมีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้ 
เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้
เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย
ในสาขา วิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

(3) “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ของหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรือ
อนุมัติ  มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  

 (3) “คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานสาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา 
หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ ให้หมายถึงคุณวุฒิที่
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ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๕ 
เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตรหรือคุณวุฒิอ่ืนแต่มี
ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การ
เรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี 
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 

(3) “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 

 “การตกลงร่วมผลิต” หมายถึง การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาย
นอกนั้น ๆ  

 (3) “องค์กรภายนอก” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ี
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือ
เป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเท่านั้น  
หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแสดงศักยภาพและความ
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ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๕ 
พร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว และต้องให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา  

 (3) “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง การท างานร่วมกับสถาน
ประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถาน
ประกอบการ หรือหลักฐานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือมีผลงานทาง
วิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
เผยแพร่มาแล้ว  

(14) ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญา ในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญา
ตามท่ีก าหนดใน พระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อ
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้
ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนด ชื่อปริญญา ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(4) ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญา
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อ
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์ การก าหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ปรัชญา และวัตถุประสงค์  
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การ
ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่า ก าลังคนที่มีคุณภาพต้อง
เป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อ
สังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบ 
ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล  

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ (คงเดิม) 
มุ่งให้การผลิตมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็น
บุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม 
และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทยภายใต้กรอบ
ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล 
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ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเน้นการ
พัฒนา ผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้
พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถ 
สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากล  
 
 
 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่
ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้
พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถ
สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากล  
 

๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่  
๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน า
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ ระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้
รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้ท าวิจัยที่ลุ่ม
ลึกทางวิชาการ 

๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่  
๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยอาจมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ ระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว แต่ให้
เสริมศักยภาพผู้เรียน โดยก าหนดให้ ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้ท าวิจัยทาง
วิชาการที่ลุ่มลึก หลักสูตรก้าวหน้าแบบวิชาการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มี

๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มี
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ความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะ
ด้านวิชาชีพ ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานใน
สถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา  
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม  
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ปริญญาตรี 
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

ความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิง
เทคนิค ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้โดยถือเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตร ปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ใน
วงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการหรือทักษะ
วิชาชีพอยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติเชิงวิชาการ โดยเน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการกับ
สถาบันอุดมศึกษา และการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของการท างานตามจริง เพื่อให้นักศึกษา
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนักปฏิบัติขั้นสูง
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
 ในด้านอาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
มาแล้วและหากเป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่
แล้ว ให้รองรับ ศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง

๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่
แล้ว ให้รองรับ ศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง



 
 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๕ 
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน อยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือ
ได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน ประกอบการ  
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ หรือ
ปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต 

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน อยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือ
ได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน ประกอบการ  
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
๒ ภาค การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมี สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือ 
แนวทางดังนี้  
ระบบไตรภาค  
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์  
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 
หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค  
ระบบจตุรภาค  
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หนว่ยกิต ระบบทวิภาค 
หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
๒ ภาค การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห์ หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้มีการนับระยะเวลาใน
การศึกษาเทียบเคียงได้รับระบบทวิภาค โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหน่วย
การเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิตในระบบทวิภาค รายวิชาภาคทฤษฎีและ
รายวิชาภาคปฏิบัติการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การท าโครงงานหรือ
กิจกรรมอ่ืนใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ระบบการจัดการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคคงเดิม 
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ระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาคไว้ใน หลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต  
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗. การคิดหน่วยกิต   (คงเดิม ) 
 
เพ่ิม ๗.๕ กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่
ก าหนดข้างต้น การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้รับระบบทวิภาค โดย
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

๘. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา 
และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็ม เวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา  
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการ

๘. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะวเลาการศึกษาปกติ ๔ ปี มีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต  
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะวเลาการศึกษาปกติ ๕ ปี มีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต  
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะวเลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๖ ปี ให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต  
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
หน่วยกิต  
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ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษา จากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนั้น 
๙. โครงสร้างหลักสูตร  
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหนว่ยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้  
๙.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สรรพสิ่ง พัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็น
รายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วน ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวน หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต  
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับ
การยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือ ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น

๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา 
ดังนี้  
๙.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์
ให้พร้อม ส าหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมี
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึง
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถ
สร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ด ารงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรม
และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด ร่วมมือรวมพลังเพ่ือ
สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม   
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และต้องแสดง
การวัดและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป
ได้อย่างชัดเจน  
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ดังกล่าว เมื่อนับ รวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

การจดัวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ 
ระดับอนุปริญญา  
 

๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดย
ให้มีจ านวน หน่วยกิตรวม ดังนี้  
๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  
๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้ม ีจ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชา 
ทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนดต้องเรียน วิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชา
ทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต  
๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา เฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต  
๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต  
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะ วิชาเอกเดี่ยว วิชาเอก
คู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ใน
กรณ ีทีจ่ัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่

๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  (คงเดิม) 
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น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
หน่วยกิต  
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียน วิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ 
ในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีโดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต  
 
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวด วิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้
ครบตามจ านวนหน่วยกิต ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ เทียบโอน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ 
ในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีโดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต  
 
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวด วิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
ก าหนด ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรที่เข้าศึกษา  

๑๐. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย  
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ เทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่ง ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๑๐. คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์  
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย  
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ เทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่ง ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
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กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหาก
จ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและ
ผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ท างานในองค์กรแห่ง
นั้น หรือ การท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน  
กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน  
กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ สรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวน และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน  
กรณีท่ีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย ๓ คน 
กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน  
กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ สรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวน และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการ พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าและท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้  

๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  
ส าหรับหลักสูตรที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกท่ีไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจากองค์กรนั้น อาจได้รับการ
ยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญาโท แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ การท างาน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

มีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกัน
อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ป ี
 
กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ทั้งนี้ หาก
รายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลา
ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย  

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตร ปริญญา
ตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ เทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่ง ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้น ทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี 
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน อุดมศึกษา หาก
จ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญา
โทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตร ปริญญา
ตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ เทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง  
 
กรณีมีความตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หาก
จ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญา
โทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์การท างานใน
องค์กรแห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี  
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๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน  
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้าน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร
อย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็น
อาจารย์ ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้น
ร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน  
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน อุดมศึกษา หาก
จ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญา
โทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัด อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น 
ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มี ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓  
กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ สรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน  
กรณีมีการร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย ๓คน  
 
กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัด อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน  
 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ สรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  

๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ เทียบเทา่ และท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้  
 
ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ สถาบันอุดมศึกษา 
หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และ มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี  
 
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญาโท แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ การท างาน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้น ทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  
 
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า และท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้  
 
ส าหรับหลักสูตรที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกท่ีไม่ใช่ 
สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการ
ยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญาโทแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
มีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกัน
อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ป ี
 
กรณีของอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษต้องมีอาจารย์ประจ า
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย  
 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
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๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) 
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา  
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาค การศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
แบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ า กว่า 
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาตามท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาค การศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
แบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ า กว่า 
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและ 
ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะส าเร็จ
การศึกษาได้ ดังนี้  
๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค 
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาค 
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาค 
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

๑๒.การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน ได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ โดยการ
อนุมัติของสภาสถาบันอุดมศึกษา แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 
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๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ 
ภาค การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาค 
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษา ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน ได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็น การลง 
ทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ 
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ 
ต้องเรียนให้ครบ ตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
เกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ข้ันต่ าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้
ในหลักสูตร และต้องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่า เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่าง 
จากนี้ จะต้องก าหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได ้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่า เรียนจบหลักสูตรปริญญา
ตรี 
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่าง 
จากนี้ จะต้องก าหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 
 
การพ้นสภาพโดยไม่ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญา ในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญา
ตามท่ีก าหนดใน พระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อ
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราช

๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา ให้ระบุชื่อปริญญา ชื่อ
สาขาวิชา และชื่อรายวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่
คณะกรรมการรับรอง  
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กฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้
ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนด ชื่อปริญญา ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการ
ประกัน คุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย ๖ ด้าน คือ (๑) การก ากับมาตรฐาน (๒) บัณฑิต (๓) นักศึกษา 
(๔) อาจารย์ (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (๖) สิ่ง
สนับสนุนการเรียนร 

๑๕.การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ ทุกรอบ ๕ ปี  
 
๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น เป็นที่สุด 

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ ทุกรอบ ๕ ปี  
 
๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น 
เป็นที่สุด 

 

 

-------------------------------- 
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(4)“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าใน
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด หรือบุคคลใน
องค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ
อุดมศึกษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์
มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐาน
นี้เริ่มใช้บังคับต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์
ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ของหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรือ
อนุมัติ  มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

 (3) “คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานสาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา 
หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ ให้หมายถึงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตรหรือคุณวุฒิอ่ืนแต่มี
ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การ

79



 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ 
เรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ หรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 

(3) “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 
สามารถใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดียวกันได้ 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 นักวิจัยประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่

เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่ค้นคว้าวิจับทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา 

 “การตกลงร่วมผลิต” หมายถึง การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาย
นอกนั้น ๆ  

 (3) “องค์กรภายนอก” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ี
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือ
เป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
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องค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเท่านั้น  
     หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแสดงศักยภาพและ
ความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว และต้องให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

(15) ๑๕.  ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา  
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตาม
ด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย  
๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง (Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง 
(Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย  
๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้
แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ี
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์ 
การก าหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๔.  ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา  
๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย  
๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง (Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher 
Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย  
๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว 
ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใด
ยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มี
การตรา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์ การก าหนดชื่อปริญญา ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์  
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มุ่งให้มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ สถาบันอุดมศึกษา และ

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชา
เฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขั้น โดยมี
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มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ให้มีความช านาญ ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร การศึกษาท่ีมีลักษณะ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง  
๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ 
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ใน
ระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับ
ปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และ
ประเทศ 

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ 
 
๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่อย่างมีอิสระ 
รวมทั้งมีความสามรถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล มีคุณธรรม
และจรยยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับ
ปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม 
ประเทศ และประชาคมโลก 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ 
ภาคการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
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  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค 
ให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
  ระบบไตรภาค 
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา 
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิต  
ระบบทวิภาคหรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิต  
ระบบไตรภาคระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔  
ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๐ สัปดาห์ โดย ๑ หนว่ยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕  
หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ 
หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 
      สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิต
กับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้มีการนับระยะเวลาใน
การศึกษาเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหน่วย
การเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิตในระบบทวิภาค รายวิชาภาคทฤษฎีและ
รายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การท าโครงงานหรือ
กิจกรรมืออ่ืนใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย วิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๗. การคิดหน่วยกิต 
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

๗. การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
  ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
 
  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมงต่อ
กาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
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๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่
ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

  ๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่
ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 
 ๗.๗ กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่
ก าหนดข้างต้นการนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
  สภาสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้
นับระยะเวลาการศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค 
โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

๘. โครงสร้างหลักสูตร 
๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
    แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
        แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๘. โครงสร้างหลักสูตร 
๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
   แผน ๑ แบบวิชาการ เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์ 
สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ทั้งนี้ สัดส่วนหน่วยกิตของ
วิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยอาจเป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือ มีท้ัง
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แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
       แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่
เกิน ๖ หน่วยกิต 
 
   ๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
        แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 
      แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
      แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
    ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 
      
 
 

การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒ 
หน่วยกิต โดยไม่อาจศึกษารายวิชาอย่างเดียวได้ 
   แผน ๒ แบบวิชาชีพ เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิง
ประยุกต์ใช้ความรู้วิชาชีพ โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้มีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
 
คงเดิม 
  ๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
  แผน ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 
      แผน ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต 
      แผน ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกติ 
 
 
 
 
คงเดิม 
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   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต 
     แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย
กิต 
     ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

แผน ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษา
งานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    แผน ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 
     แผน ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้
เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 
 

- 
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๑๐. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
        ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
 
 ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
      กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อย
กว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณาเป็นรายกรณี 
 

๙. คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์ 
๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๙.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ
ตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
 
๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือเที่ยบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย ๑ เรื่องต้อง เป็นผลงานวิจัย 
    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้น เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณาเป็นรายกรณี 
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   ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
       ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท 
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
       ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 
 
  ๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของตนเองและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 
   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนดข้างต้น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษต้องมีอาจารย์ประจ า
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
 
 ๙.๑.๔ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการหลังส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ เรื่อง 
ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ป ี 
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       ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
        ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อย
กว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณาเป็นรายกรณี 
 
 
 

๙.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
       ๙.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
 
 
 ๙.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้น เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
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      ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
       ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก 
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
       ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
      ๑๐.๓ ปริญญาโท 
      ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณาเป็นรายกรณี 
๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
ตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนดข้างต้น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษต้องมีอาจารย์ประจ า
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
 
๙.๒.๔ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการหลังส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ เรื่อง 
ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ป ี
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ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
     ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อย
กว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณาเป็นรายกรณี 
 
 
 
 
      ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
       ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้อง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น

๙.๓ ปริญญาโท 
      ๙.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
 
๙.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้น เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย ๒ คน 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณาเป็นรายกรณี 
๙.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
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ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ 
๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
 
      ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ 
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 
       ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน 

       ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
 
 
      ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง  
   กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
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ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
       ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
       ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
ตามท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 
      ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์

 
 ๙.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจมีอาจารย์
ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วยรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี ้
ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ า หรือนักวิจัยประจ า 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ี
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
ตามท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
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ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
        ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๑๐.๔ ปริญญาเอก 
     ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ 

๙.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
  กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ทั้งนี้ หาก
รายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลา
ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
 
๙.๓.๖ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการหลังส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญา
โทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวทยา
นิพนธ์ในระดับปริญญาโท ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ เรื่อง ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง 
ภายใน ๕ ปี 
 
๙.๔ ปริญญาเอก 
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พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
   ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
         กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อย
กว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณาเป็นรายกรณี 
 
 
 
     ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
       ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 

    ๙.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ
ตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ีประเภทงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 
๙.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภท
งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
  
  กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้น เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย ๒ คน 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณาเป็นรายกรณี 
 
๙.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

95



 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
      ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ 
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
ตามท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
       ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน 
ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้ 

       ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
 
 
      ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑ คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
      ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง  
    กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
 ๙.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยอาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วย 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมทั้ง
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      ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
        ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
ตามท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก 
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
      ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

หมดแล้วไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้ 
      ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ี
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า โดยมีผลงานทางวิชาการประเภท
งานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
        ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า ๑๐ เรื่อง 
   กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
 
๙.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
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ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
    ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 
    ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนดข้างต้น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์
ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
 
๙.๔.๖ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการหลังส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญา
เอกได ้แต่ทั้งนี้ หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ เรื่อง 
ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ป ี
 

๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
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   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
    กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
    กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า
จ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ 
คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ 
คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
      ๑๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิด
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวน
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อ
ภาคการศึกษา 
      ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรนั้นด้วย 
 
 

  ๒) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทยีบเท่าขึ้นไปและมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
   ๓) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
พิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความ
จ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเป็นรายกรณี 
คงเดิม 
๑๐.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
        หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิด
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษา
ที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
คงเดิม 
๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรนั้นด้วย 
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๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
   ๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
    ๑๒.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผล
การสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 
  ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
   ๑๑.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
    ๑๑.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาใน
แต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
    ๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
  ๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญา
โทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาการลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็ม
เวลา ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดจ านวนหน่วยกิตท่ีให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิต 
ที่ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสมหากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผล
และความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่าง

๑๒.จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาในแต่
ละหลักสูตรและระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
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ไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 
 
๑๔. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง
เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 
    ๑๔.๒ ปริญญาโท 
      ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 

๑๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง
เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
    ๑๓.๒ ปริญญาโท 
    ๑๓.๒.๑. แผน ๑ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร (ถ้ามี) 
โดยจะต้องได้ระดับคะนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า และเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบตามข้อ ๙.๓.๔ โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ
บทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนซึ่ง
สามารถสืบค้นได้ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
 
   ๑๓.๒.๒ แผน ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือ
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และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
       ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ี
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
     ๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
      ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
        ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการโดย
คณะกรรมการสอบท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
     ๑๓.๓.๑ แผน ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับ
การสอบปากเปล่าให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบที่สถาบันอุดมศึกษา
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        ส าหรับผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

แต่งตั้งตามข้อ ๙.๔.๔ ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณา
จากข้อความแห่งการริเริ่ม และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 
        ส าหรับผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการก าหนด อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือได้รับ
สิทธิบัตร อย่างน้อย ๑ สิทธิบัตร 
  กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือ
เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษ
ศาสตร์ อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
 
 
   ๑๓.๓.๒ แผน ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจน
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Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่าน 
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
        ส าหรับผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับการ
สอบปากเปล่าให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ตามข้  ๙.๔.๔ ซึ่งต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบประกอบด้วย 
องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม และความรู้ความ
เข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา   
        ส าหรับผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศทีค่ณะกรรมการก าหนด หรือได้รับ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้
ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
  กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือ
เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษ
ศาสตร์ อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
 
 

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา ๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
   การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา ให้ระบุชื่อปริญญา ชื่อ
สาขาวิชา และชื่อรายวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่
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  ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตาม
ด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
  ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต
ชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย 
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
   ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้
แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น 
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์ 
การก าหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

คณะกรรมการรับรอง พร้อมทั้งระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 
(๑) การก ากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) คณาจารย์ 
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

๑๕. การประกันคุณภาพ ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
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๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
 

คงเดิม 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
 

 
๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 
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แผนการรับสมัครนักศึกษา

ระบบ TCSS66 ประจําปการศึกษา 2566
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วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจาก TCAS65

o GAT / PAT  เปลี่ยนเป็น  TGAT / TPAT

oคะแนนสอบประกาศแยกรายส่วนย่อยส าหรับวิชา TGAT และ 
TPAT2 (ศิลปกรรมศาสตร์)

oแยกการสอบสองช่วง ได้แก่ ธันวาคม 2565 (TGAT/TPAT) 

และ มีนาคม 2566 (A-Level)

oคะแนนวิชา TGAT/TPAT สามารถน าไปยื่นในรอบ 1 Portfolio ได้
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GPAX5 ภาคเรียน
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GPAX6 ภาคเรียน
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(ร่าง) แนวทาง TCAS ม.สวนดุสิต
การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ

ทบทวนแผนรับและคุณสมบัติเพ่ือน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เดือนสิงหำคม

รอบ Portfolio เร่ิม 3 ต.ค. 65 – 18 ม.ค. 66

รอบ Quota เร่ิม 14 ก.พ. 66 – 10 เม.ย. 66

รอบ Admission เร่ิม 7-13 พ.ค. 66

รอบ 4 Direction Admission ก ำหนดภำยหลัง 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
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