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นุชนภา  รื่นอบเชย
อดตีทีป่รกึษาดา้นมาตรฐานการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕



การมีผลใช้บงัคบั
2

ตัง้แต่วนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๖๕เป็นต้นไป

ใช้ส าหรบัหลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุง
ของสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัและเอกชน



สาระส าคญัของเกณฑฉ์บบัน้ี

 นิยามของอาจารยท่ี์ท าหน้าท่ีต่างๆ ในหลกัสูตร
 รายละเอียดต่างๆ เช่น 
❖ โครงสร้างหลกัสูตร 
❖ การเข้าศึกษา 
❖ คณุวุฒิและคณุสมบติัอาจารย ์
❖ เกณฑ์ส าเรจ็การศึกษา
❖ ระยะเวลาในการศึกษา
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นิยามอาจารย์

อาจารยป์ระจ า  : อาจารย/์ผศ./รศ./ศ. และต าแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าใน
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งนัน้ตามท่ีสภาสถาบนัก าหนด หรือบุคคลใน
องคก์รภายนอกท่ีมีการตกลงร่วมผลิต ท่ีท าหน้าท่ีรบัผิดชอบตาม
พนัธกิจของการอุดมศึกษาและมีความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอุดมศึกษา  

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุตรงหรือสมัพนัธ์
กบัสาขาวิชาของหลกัสูตรท่ีสภาสถาบนัเห็นชอบหรืออนุมติั และท า
หน้าท่ีสอน  และค้นคว้า วิจยั ในสาขาดงักล่าว(ไม่จ  ำกดัจ  ำนวน ซ ้ำได้) 
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นิยามอาจารย์

คณุวฒิุท่ีสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตร หมายถึง คณุวฒิุท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยงัไม่มีประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนด
เร่ืองน้ีไว้ ให้หมายถึงคณุวฒิุท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาการหรือวิชาชีพของ
หลกัสูตร หรือคณุวฒิุอ่ืนแต่มีประสบการณ์ตรงท่ีเก่ียวข้องกบั
หลกัสูตรเป็นท่ีประจกัษ์ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลกัสูตร
สาขาวิชานัน้บรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามท่ีก าหนด
ไว้ในหลกัสูตร โดยการพิจารณาคณุวฒิุท่ีสมัพนัธ์กนัให้อยู่ในดลุย
พินิจของสภาสถาบนัอุดมศึกษา
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นิยามอาจารย์

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร : อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรและ      
การเรียนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การควบคมุคณุภาพ 
การติดตามประเมินผล และการพฒันาหลกัสูตร และต้อง
อยู่ประจ าหลกัสูตร  นัน้ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา  
(ก ำหนดจ ำนวน ซ ้ำไม่ได้)
อาจารยพิ์เศษ : ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ า
 นักวิจยัประจ า : บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งนักวิจยัใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนัน้ ท่ีมีหน้าท่ี
ค้นคว้าวิจยัทางวิชาการและปฏิบติัหน้าท่ีเต็มเวลา
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นิยามอ่ืนๆ

การตกลงร่วมผลิต  : การท าข้อตกลงร่วมมือกนัอย่างเป็น
ทางการระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัองคก์รภายนอกในการ
พฒันาและบริหารหลกัสูตร โดยผ่านความเหน็ชอบของสภา
สถาบนัอุดมศึกษาและองคก์รภายนอกนัน้ๆ   
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นิยามอ่ืนๆ

องคก์รภายนอก  : สถาบนัอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ีได้รบัการ
รบัรองจากหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการศึกษาของประเทศนัน้ๆ หรือ
เป็นหน่วยงานราชการระดบักรมหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงาน
รฐัวิสาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเท่านัน้ 

หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ให้อยู่ในดลุยพินิจของสภาสถาบนัอุดมศึกษา โดยต้อง
แสดงศกัยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบณัฑิตของบริษัท
ดงักล่าว และต้องให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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ปรชัญาและวตัถปุระสงค์

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชัน้สูง
 มุ่งเน้นการพฒันานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญ      
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถ   
ปฏิบติังานได้ดีย่ิงข้ึน โดยมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรชัญาอุดมศึกษา ปรชัญาของ
สถาบนัอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

9



ปรชัญาและวตัถปุระสงค์

หลกัสตูรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 มุ่งเน้นการพฒันานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูค้วามสามารถ
ระดบัสงูในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื่อให้สามารถบกุเบิก
แสวงหาความรูใ้หม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทัง้มีความสามารถในการ
สรา้งสรรคจ์รรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการ
ศาสตรต่์างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีความสมัพนัธ์
สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรชัญา
อุดมศึกษา ปรชัญาของสถาบนัอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพท่ีเป็นสากล มีคณุธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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ปรชัญาและวตัถปุระสงค์

 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกตใ์ช้ความรู้ใหม่เพื่อการพฒันางาน
และสงัคม

 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจยัเพ่ือสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันางาน สงัคม ประเทศและประชาคมโลก 
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ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๑. มาตรฐานของ
ความสามารถ
ภาษาองักฤษ

เน้นการทดสอบด้านการอ่าน  เขียน พูด ระดบัใช้งานได้ 

อาจารย์ประจ า
ท่ีรบัเข้าใหม่

ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษ ได้
ตามเกณฑ์ท่ีสภาสถาบนัอดุมศึกษาก าหนด

กรณีนักศึกษาปริญญา
เอกจะต้องมีผลการ
สอบภาษาองักฤษตาม
เกณฑ์ท่ีสภา
สถาบนัอดุมศึกษา
ก าหนด

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์
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ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร

อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุตรงหรือสมัพนัธก์บัสาขาของหลกัสตูรท่ีเปิดสอน

• จ านวน ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั
• วฒิุการศึกษา ป.โทหรือเทียบเท่า ป.โทหรือ

เทียบเท่า 
ป.เอกหรือ
เทียบเท่า หรือ 
ป.โทและรศ.

ป.เอกหรือ
เทียบเท่า หรือ
ป.โทและรศ.

• ผลงานทาง
วิชาการใน
รอบ ๕ ปี
ย้อนหลงั

๓ รายการ ๓ รายการ
(มีเงื่อนไข
พิเศษกรณี
อาจารยร์ับเข้า
ใหม่ท่ีจบ ป.
เอก)

๓ รายการ งานวิจยั ๓
รายการ
(มีเงื่อนไขพิเศษกรณี
อาจารยร์ับเข้าใหม่ท่ี
จบ ป.เอก)

-เป็นงานวิจยั
อย่างน้อย ๑
รายการ
- เป็นผลงาน
ร่วมกบัผู้อ่ืนได้
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ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๓. อาจารย์
ผู้รบัผิดชอบ
หลกัสตูร

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มีภาระหน้าท่ีในการบริหาร/พฒันาหลกัสตูร 
และการเรียนนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การควบคมุคณุภาพ การ
ติดตามประเมินผล และการพฒันาหลกัสตูร

กรณีร่วมผลิต
- ต้องมีอาจารยป์ระจ า
สถาบนัเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
อย่างน้อย ๒ คน

• จ านวน ๓ คน ๓ คน ๓ คน ๓ คน
• วฒิุการศึกษา ป.เอกหรือ

เทียบเท่า หรือ
ป.โทและรศ.

ป.เอกหรือ
เทียบเท่า หรือ 
ป.โทและรศ.

ป.เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ
ป.โทและศ.

ป.เอกหรือ
เทียบเท่า หรือ
ป.โทและศ.

• ผลงานทาง
วิชาการใน
รอบ ๕ ปี
ย้อนหลงั

๓ รายการ ๓ รายการ
(มีเง่ือนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รบัเข้าใหม่ท่ีจบ ป.
เอก)

๓ รายการ งานวิจยั ๓ 
รายการ
(มีเง่ือนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รบัเข้าใหม่ท่ีจบ
ป.เอก)

- เป็นงานวิจยัอย่าง
น้อย ๑รายการ
- เป็นผลงานร่วมกบั
ผู้อ่ืนได้
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ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๔. อาจารย์
ผู้สอน

อาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพิ์เศษท่ีมีคณุวุฒิในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธก์นัหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน

- กรณีอาจารยพิ์เศษท่ีไม่
มีคณุวฒิุตามเกณฑ์ฯ
ดงักล่าว ต้องเป็น
ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้
และประสบการณ์เป็นท่ี
ยอมรบั ซ่ึงตรงหรือ
สมัพนัธ์กบัรายวิชาท่ีสอน 
โดยผ่านความเหน็ชอบ
ของสภาสถาบนั

• วฒิุ
การศึกษา

ป.โทหรือ
เทียบเท่า 

ป.โทหรือ
เทียบเท่า 

ป.เอกหรือ
เทียบเท่าหรือ 
ป.โทและรศ.

ป.เอกหรือ
เทียบเท่า หรือ
ป.โทและรศ.
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ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๔. อาจารยผ์ู้สอน(ต่อ)

• ประสบการณ์
สอน

มี มี มี มี

• ผลงานทาง
วิชาการใน
รอบ ๕ ปี
ย้อนหลงั

๑รายการ ๑ รายการ ๑ รายการ ๑ รายการ (ยกเว้นอาจารย์
รบัเข้าใหม่ท่ีจบ 
ป.เอก)

• อาจารย์ผู้สอน
ท่ีเป็นอาจารย์
พิเศษ

รายวิชานัน้ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรบัผิดชอบกระบวนการ
เรียนการสอนและพฒันานักศึกษา 
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(ประเดน็อาจารย)์



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๕. อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธห์ลกั

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร

• วฒิุการศึกษา ป.เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ
ป.โท และ รศ.

ป.เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ 
ป.โท และ รศ.

• ผลงานทาง
วิชาการในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลงั

๓รายการ
(มีเง่ือนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รบัเข้าใหม่ท่ีจบ ป.
เอก)

งานวิจัย ๓ รายการ
(มีเง่ือนไขพิเศษกรณี
อาจารยร์บัเข้าใหม่ท่ี
จบ 
ป.เอก)

เป็นงานวิจัยอย่าง
น้อย ๑ รายการ
เป็นผลงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้

17เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์



ประเด็น ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๖. อาจารยท่ี์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หรืออาจารยป์ระจ าหรือนักวิจยัประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ป.เอก ต้องมอี.ประจ า
หลกัสตูร อ.
ผูร้ับผดิชอบ อ.ประจ า
หรือนักวจิัยหรือผูท้รง
ภายนอก ร่วมเป็นอ. 
ทปษ.วทิยานิพนธ์ร่วม
อย่างน้อย ๑ คน

• วุฒิการศึกษา
o อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
อาจารยป์ระจ าหรือนักวิจยั
ประจ า

ป.เอก หรือ
เทียบเท่า  หรือ ป.
โท และ รศ. 

ป.เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ ป.
โท และรศ. 

o อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
เป็นผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก

ป.เอก หรือ
เทียบเท่า  

ป.เอก หรือ
เทียบเท่า 

ถา้ไม่เป็นตามเกณฑ์
ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญและ
มีประสบการณ์สงูซึ่งตรง
หรือสมัพนัธ์กบัหวัข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความหน็ชอบจากสภา

18เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๖. อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธร่์วม(ถ้ามี)

• ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยป์ระจ า

๓ รายการ 
ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลงั (มีเง่ือนไข
พิเศษกรณีอาจารย์
รบัเข้าใหม่ที่จบ ป.
เอก)

งานวิจยั ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั 
(มีเง่ือนไขพิเศษกรณี
อาจารย์รบัเข้าใหม่ที่
จบ ป.เอก)

- เป็นงานวิจยั
อย่างน้อย ๑รายการ 
- เป็นผลงานร่วมกบั
ผู้อื่นได้

• ผลงานทางวิชาการ
ของผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอก

ผลงานทางวิชาการ
ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ท่ีมีชื่ออยู่ในฐาน 
ข้อมูล ซ่ึงตรงหรือ
สมัพนัธ์กบัหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นัน้ ไม่
น้อยกว่า ๕เร่ือง

ผลงานทางวิชาการท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี
ชื่ออยู่ในฐาน ข้อมูล
ซ่ึงตรงหรือสมัพนัธ์
กบัหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นัน้ ไม่
น้อยกว่า ๑๐ เร่ือง

ถ้าไม่เป็นตามเกณฑ์
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์สูง
ซ่ึงตรงหรือสมัพนัธ์กบั
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความห็นชอบ
จากสภา

19เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญา
โท

ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญา
เอก

หมายเหตุ

๗. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา      
วิทยานิพนธ์หลกั

• จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษา

o อาจารย์ป.เอกหรือเทียบเท่า
ต าแหน่ง ศ.

๑๐:๑ ๑๐:๑ - ขออนุมติัสภาได้ แต่ไม่เกิน 
๑๕:๑

- ขออนุมติั กมอ เป็นรายกรณี
ถ้าหากเกิน ๑๕:๑

o อาจารย์ ป.เอกหรือเทียบเท่า
ต าแหน่ง ผศ. ขึ้นไป

๑๐:๑ ๑๐:๑

o อาจารย์ ป.โท หรือเทียบเท่า
ต าแหน่ง รศ.   ขึ้นไป

๑๐:๑ ๑๐:๑

o อาจารย์ ป.เอก หรือเทียบเท่า
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ

๕:๑ ๕:๑

20เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๘. คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
• จ านวนกรรมการ - ไม่น้อยกว่า ๓ คน - ไม่น้อยกว่า ๕ คน
• องคป์ระกอบของ

กรรมการ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
อาจมีอาจารยป์ระจ าหรอื
นักวิจัยประจ าและ
ผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก
สถาบนั 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
อาจมีอาจารยป์ระจ าหรือ
นักวิจัยประจ าและ
ผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก
สถาบนั (๒ คน)

• ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั 
หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธร์่วม

ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

21เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สงู

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๘. คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์(ต่อ)
• คุณสมบติักรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์

o เป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ า
หรือนักวิจัยประจ า

คุณวฒิุป.เอกหรือ
เทียบเท่า 
หรือป.โทและรศ.

วฒิุป.เอกหรือ
เทียบเท่า   
หรือป.โทและรศ.

o ผลงานทางวิชาการ ๓ รายการ ในรอบ 
๕ ปีย้อนหลงั
(มีเงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารยร์ับเข้า
ใหม่ท่ีจบ ป.เอก)

งานวิจยั ๓รายการ
ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลงั
(มีเงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รับเข้าใหม่ท่ีจบ ป.
เอก)

-เป็นงานวิจยั
อย่างน้อย ๑ 
รายการ
-เป็นผลงาน
ร่วมกบัผู้อ่ืนได้

22เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร 
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๘. คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์(ต่อ)
• คุณสมบติักรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์
o คุณวุฒิของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

คุณวุฒิป.เอก 
หรือเทียบเท่า 

วุฒิป.เอก หรือ
เทียบเท่า 

ถ้าไม่เป็นตาม
เกณฑต้์องเป็น
ผู้เช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์สูงซ่ึง
ตรงหรือสัมพนัธก์บั
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความห็น
ชอบจากสภา

23เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๘. คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์(ต่อ)
• คุณสมบติั

กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
o ผลงานทาง
วิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

ผลงานทางวิชาการ
ท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ท่ีมีช่ืออยู่ในฐาน 
ข้อมูล ซ่ึงตรงหรอื
สัมพนัธก์ับหัวข้อ
วิทยานิพนธนั์้น ไม่
น้อยกว่า ๕ เรื่อง

ผลงานทาง
วิชาการท่ีตีพิมพ์
ในวารสารท่ีมีช่ือ
อยู่ในฐาน ข้อมูล
ซ่ึงตรงหรือ
สัมพนัธก์ับหัวข้อ
วิทยานิพนธนั์้น 
ไม่น้อยกว่า ๑๐
เรื่อง

ถ้าไม่เป็นตาม
เกณฑต้์องเป็น
ผู้เช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์สูงซ่ึง
ตรงหรือสัมพนัธก์บั
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความห็น
ชอบจากสภา

24เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็อาจารย)์



เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
(ประเดน็เง่ือนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)
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ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๑. การส าเรจ็
การศึกษา

- เรียนครบตาม
จ านวนหน่วยกิต
ท่ีก าหนด
- ระดับคะแนน
เฉล่ียไม่ต ่ากว่า ๓
- บรรลุผลลพัธ์
การเรียนรู้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ

- เรียนครบตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ี
ก าหนด
- ระดับคะแนน
เฉล่ียไม่ต ่ากว่า ๓
- บรรลุผลลพัธ์การ
เรียนรู้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

- เรียนครบตาม
จ านวนหน่วยกิต
ท่ีก าหนด
- ระดับคะแนน
เฉล่ียไม่ต ่ากว่า๓
- บรรลุผลลพัธ์
การเรียนรู้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ

- เรียนครบตาม
จ านวนหน่วยกิต
ท่ีก าหนด
- ระดับคะแนน
เฉล่ียไม่ต ่ากว่า๓
- บรรลุผลลพัธ์การ
เรียนรู้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
(แผน ๒)

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)
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ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. การเผยแพร่
เผยแพร่ผลงาน

แผน ๑ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือ     
ส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ ได้รบัการ
เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความหรือนวตักรรม
หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือ
ผลงานทางวิชาการอ่ืน
ท่ีสามารถสืบค้นได้
ตามท่ีสภาสถาบนั
ก าหนด

แผน ๑
- ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ได้รบั
การเผยแพร่ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ ตาม
ประกาศ กมอ.
อย่างน้อย ๒ เร่ือง
หรือ

27เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สงู

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. การเผยแพร่เผยแพร่
ผลงาน

แผน ๒
ต้องสอบประมวลความรู้
ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่า
ในสาขาวิชานัน้  พร้อม
เสนอรายงานการค้นคว้า
อิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าครัง้สุดท้าย 
จนบรรลุผลลพัธก์าร
เรียนรู้   คณะกรรมการ
สอบแต่งตัง้โดยสถาบนัตาม
เกณฑ์ท่ีสภาก าหนด

-ผลงานวิทยานิพนธ ์ หรือ
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
ระดบันานาชาติตาม
ประกาศ กมอ.อย่างน้อย ๑ 
เร่ือง และ เป็นผลงาน
นวตักรรม หรือผลงาน
สร้างสรรค ์ท่ีน าไป ใช้
ประโยชน์ 1เร่ือง
หรือได้รับสิทธิบตัร ๑ เร่ือง

28เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร 
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมาย
เหตุ

๒. การเผยแพร่
ผลงาน

กรณีผลงานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค ์
วิทยานิพนธ์ ต้องได้รบั
การประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกในสาขา
เดียวกันหรือเก่ียวข้อง
อย่างน้อย ๓ คนท่ีมี
ความรู้ ความช่ึยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นท่ี
ยอมรบั โดยความ
เห็นชอบจากสภา

29เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตั
รบณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. การเผยแพร่
ผลงาน

นักศึกษาปริญญาเอก
กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ อาจ
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ี กมอ. ก าหนด

30เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิต
ขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. การเผยแพร่
เผยแพร่ผลงาน

แผน ๒
- ผลงานวิทยานิพนธ ์ หรือ
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
ระดบันานาชาติตาม
ประกาศ กมอ. หรือได้รับ
สิทธิบตัร หรือเป็นผลงาน
นวตักรรม หรือผลงาน
สร้างสรรค ์ท่ีน าไป 
ใช้ประโยชน์ 

31เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร 
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. การเผยแพร่
ผลงาน

กรณีผลงานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค ์
วิทยานิพนธ์ ต้องได้รบั
การประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกในสาขา
เดียวกันหรือเก่ียวข้อง
อย่างน้อย ๓ คนท่ีมี
ความรู้ ความเช่ึยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็น
ท่ียอมรบั โดยความ
เห็นชอบจากสภา

32เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร 
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. การเผยแพร่
ผลงาน

นักศึกษาปริญญาเอก
กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ อาจ
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ี กมอ. ก าหนด

33เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็ ประกาศนียบตั
รบณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. ระบบการสอบ
วิทยานิพนธ์
และสอบผ่าน
การสอบปาก
เปล่าขัน้
สดุท้าย

- ระบบการสอบ
วิทยานิพนธ์
เปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารบัฟังได้

- ระบบการสอบ
วิทยานิพนธ์
เปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารบัฟังได้

34เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบตัร
บณัฑิตขัน้สูง

ปริญญาเอก หมายเหตุ

๒. ระบบการสอบ
วิทยานิพนธ์
และสอบผ่าน
การสอบปาก
เปล่าขัน้สดุท้าย

- - เกณฑ์การวดัผล
การสอบ
องคค์วามรู้ใหม่
จากข้อความ
แห่งการร่ิเริม
และความรู้    
ความเข้าใจใน
วิทยานิพนธ์

35เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
(ประเดน็เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาของ นศ.)



ประเดน็เพ่ิมเติม

 การพ้นสภาพโดยไม่ส าเรจ็การศึกษา  ให้เป็นไปตามท่ีสภา
สถาบนัอดุมศึกษาก าหนด

 ให้ทกุหลกัสูตรก าหนดระบบการประกนัคณุภาพของหลกัสูตร
ตามท่ีสภาสถาบนัอดุมศึกษาก าหนด

36
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** สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพ
ผลลพัธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลกัสูตรการศึกษาในแต่ละ
ระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และติดตาม
ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ดงักล่าว
** สป .อว.  จะต้องเผยแพร่หลักสูตรท่ีให้ปริญญา ของ
สถาบนัอุดมศึกษาให้กบัประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป
** กฎกระทรวงมาตรฐานหลกัสตูรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕

ประเดน็อ่ืนๆ ที่เปลีย่นแปลงไป
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ขอขอบคณุ


