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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและที่มำ 
1.1.1 หลักสูตรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ตำมแนวทำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 

2542  
     มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 10 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 
              สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
              ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วยัง
มีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา
สังคม 

1.1.2 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
             เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2565 คือการ
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน์สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ” 

1.1.3 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2554 
     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่
แตกต่างกันเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ : มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้ำนกำยภำพ   
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะอาคารเรียนที่ดี  
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- มีห้องครบทุกประเภท พ้ืนที่ใช้สอยในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมี
จ านวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจ านวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ 

- ต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  
- มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจัด

การศึกษา 
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ

จ าเป็นอย่างอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) ด้ำนวิชำกำร    

สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้าน วิชาการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและ
ผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกัน
คุณภาพการเรียน การสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

(3) ด้ำนกำรเงิน 
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวม และงบที่จ าแนกตามกองทุน                     

มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
อุดมศึกษา สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 

(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 

ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ นโยบาย การด าเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ 
และทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ก าหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการ
ก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ 
หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
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1.1.4 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 
     ข้อ 10 จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์    
      10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
                10.1.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
           10.1.2 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ เช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน   
           กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์ กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน  
           กรณีที่มี ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
 10.1.3 อาจารย์ ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ ประจ าหรืออาจารย์ พิเศษที่ มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
           ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
                             ในกรณี ของอาจารย์ พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญาโท แต่ ทั้ งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ สอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
      10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
ประกอบด้วย 
           10.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
                                ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
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วิชาชีพนั้นๆ  กรณี ร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี
หรอืเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
         10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน   
            ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้าน
การปฏิบัติ เชิงเทคนิคในศาสตร์ สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของ
หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 
คน   
            กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  
           กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์ กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และ
หากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นต้อง
มีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3  
    กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
            10.2.3 อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
              ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้  
     ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท และผลงานทางวิชาการ แต่
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี  
    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้
ต้องมคีุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
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น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
     ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

1.1.5 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 
     ข้อ 10 จ านวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 
             10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
         10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
        ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
         10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
        กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี 
          10.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
        ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปีทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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        ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
  10.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
         10.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
       ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
          10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
          กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณ ี
          10.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 
           ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปีทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
         ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
   10.3 ปริญญาโท 
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         10.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 
ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
         10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
        กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณ ี
         10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
        2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
           อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
          ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
       1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
       2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที  ่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
          กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  10.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
        ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   10.4 ปริญญาเอก 
          10.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
          10.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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        กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น ราย
กรณ ี
         10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
         1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
       2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
           อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
          ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
          กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
          10.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
         1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
          2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบัหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
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    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
         10.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 
         ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ได ้
         ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ข้อ 11 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
         11.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
        กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 
คน ต่อภาคการศึกษา 
        กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม
ได้ไม่เกิน10 คนต่อภาคการศึกษา 
       กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
        11.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  
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        หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 
15 คนตอ่ภาคการศึกษา 
  11.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 

1) เพ่ือให้มีคู่มือการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ใน

แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3) เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิง

ส าหรับเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) มีคู่มือในการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) คณะ/วิทยาลัยสามารถเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิง

ส าหรับการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 2 หลักเกณฑ์และวธิีกำร 
 

2.1 ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
      2.1.1 กรอบแนวคิดและหลักกำร 
     ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ 
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน  
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการ
ผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
  (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
  (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     2.1.2 สถำนะของประเทศ 
 2.1.2.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 

(1) 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

(2) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง 

(3) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 

(4) การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค ต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต 

(5) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 
(6) สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ได้รับ

การยกระดับดีข้ึน 
(7) สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน 
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 2.1.2.2 ด้ำนสังคม 
(1) โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
(2) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัว เปลี่ยนแปลง                            

มีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 
(3) คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
(4) สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ กระจาย

รายได้ 
(5) ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย 
(6) คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน 
(7) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม  พหุ

วัฒนธรรมมากขึ้น 
(8) ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ  ความ

ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น 
(9) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

 2.1.2.3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิด ความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก

ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย 
 2.1.2.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 

(1) ด้านธรรมาภิบาล 
- ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก

สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย  
- ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 พบว่าบริษัทจดทะเบียน

ไทยใหค้วามส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน 
(2) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

- การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย มีการจัดระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

- การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ และการขาดแคลนรายได้ของ อปท. เป็นต้น 
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(3) ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง มาก 
     2.1.3 บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย 
     2.1.3.1 บริบทภำยใน 

(1) ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าว ท าให้เศรษฐกิจไทย
มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง อย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึง เงื่อนไขในระยะ
ยาว 

(2) การเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการ
พ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึน้ ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งผลกระทบต่อ ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานช้าลง ผลิต
ภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น            
ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 

(3) ความเหลื่อมล้ า ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังส่งผลให้ เกิดปัญหาต่างๆ อาทิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจน
ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ การศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

(4) ความเป็นเมือง  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
จ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะ เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง ควบคู่กับ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(5) การบริหารจัดการภาครัฐ  
 - ร่างรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  มีมาตราส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการ
และการปรับปรุง ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  

- ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
    2.1.3.2 บริบทภำยนอก 

(1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า
ในช่วงปี 2544-2643 (2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทย
ที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบ ต่างๆ รวมทัง้เป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
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(2) การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ การผลิตและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยี
มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ภาคการผลติที่ปรับตัว ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแขง่ขนัลดลง 

(3) ความเชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกทีสู่งขึ้น 
 -  แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน จะมีผลต่อทิศทางการ

วางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
 - การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะน ามาซึ่งโอกาสที่

ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  
- การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้ประกอบการภายในประเทศ

โดยเฉพาะ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลติภาพการผลติและรูปแบบ ธุรกิจ 
พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม/ชมุชนมากขึน้ 

- ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
12 

- ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถี
ชีวิต ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรม
การบริโภคของคนในประเทศ 

(4) การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม

เกิดบอ่ยครั้งขึน้และมคีวามรุนแรงมากขึ้น 
(5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็น

ส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติมีก าหนด
จะรับรองในเดอืนกันยายน 2558 ในที่ประชุม UNGA ประกอบด้วย เป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบ กับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
บริบทภายนอก 
 2.1.4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 

       2.1.4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 
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  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท า
ให้ การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น 
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  2.1.4.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท้าขึ้น 

        ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 
เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2.1.4.3 เป้ำหมำย 

(1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 2.1.5 แนวทำงกำรพัฒนำ 

       2.1.5.1 กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
(1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
(4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
(5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

2.1.5.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
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(3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
(4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 

2.1.5.3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงสังคม 

(1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

(2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก 

(3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 

(4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

2.1.5.4 กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 

(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 

(2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 

(3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1.5.5 กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 

(2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 

(4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

(6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

2.1.5.6 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(1) การสร้างความโปร่งใส 

(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม 

(4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 

2.2 กรอบแผนระยะยำวมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 

       2.2.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้: Teaching & Learning 
     1) ทิศทำงและสำระส ำคัญ 

(1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

(2) ให้ความส าคัญกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้อง
กับความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความจ าเป็นของประเทศ 
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(3) ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้คุณภาพ
และมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

(4) พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพและคุณภาพในระดับสากล 
(5) เสริมสร้างศักยภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(6) เปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ  ได้เข้าศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(7) ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) 
    2) กลยุทธ์หลัก 

(1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา             
อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(2) พัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของคณาจารย์ 
(3) ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่เกิดจากศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยและความต้องการของภาคการผลิต โดยจัดหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณากรระหว่างศาสตร์ ข้าม
ศาสตร์ เพ่ือให้มีสาระส าคัญสนองตอบต่อความต้องการการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประทศ 

(4) เพ่ิมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติที่มีเนื้อหาและกระบวนการเรียน
การสอนเป็นสากล 

(5) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับบรรยากาศการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มี
ทักษะการท างานและการบริหารจัดการ 

(6) สร้างความร่วมมือกับภาคการผลิตในรูปแบบสหกิจศึกษาหรือรูปแบบอ่ืนที่เน้นการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานในสถานที่จริง 

(7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดระบบ
การเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนาศักยภาพของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ใหม่ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(8) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา และการจัดหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ธุรกิจภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) เปิดช่องทาง และโอกาสให้องค์กรและบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้เข้าศึกษาและเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคคล ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลายหลาย
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และทั่วถึงภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและรูปแบบที่หลากหลายในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีมากข้ึน 

(10) ก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติและมาตรการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาและคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

 
2.3 ทิศทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่นในอีก 4 ปีข้ำงหน้ำ ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงการพัฒนากว่า 50 ปีที่ผ่านมาได้ก้าวข้ามการเป็นมหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตก าลังคนเพ่ือกลับไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
ลักษณะของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่ส าคัญของภูมิภาคมาเป็น
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานและเน้นการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย ซึ่งจากผล
การด าเนินงานในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด มีผลงานวิจัยเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจนได้รับการยอมรับให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยชั้นน าของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ จากการพัฒนาที่ผ่านมาท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถสะสมองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถน ามาเป็นจุดแข็งใน
การผลิตก าลังคนที่เป็นแรงงานความรู้ และการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศได้ องค์ความรู้ที่เด่นๆ อาทิ องค์ความรู้ทางด้านเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ที่เหมาะ
กับพ้ืนที่ การใช้ที่ดิน การท าเกษตรเชิงระบบ องค์ความรู้ด้านสุขภาพ การแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคที่
เป็นสาเหตุท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ การดูแลสุขภาพเชิงบูรณาการ การจัดการกับโรค
อุบัติใหม่ และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ าแบบครบวงจร การบริหารจัดการ
และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก และน้ าใต้ดิน องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน  การ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การจัดการศึกษาแบบเปิดและการศึกษาชั้นเรียน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ 
มหาวิทยาลัยสามารถที่จะน าไปท าวิจัยต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการถ่ายทอดเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ใน
ลักษณะของการสร้างนวัตกรรมใหม่ และใช้ประโยชน์ในแง่ของการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ เช่น ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาความยากจน และปัญหาคุณภาพด้านการศึกษา  

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงยึดมั่นตามปรัชญาการก่อตั้งมหาวิทยาลั ยที่มุ่งผลิต
ก าลังคนและใช้ความรู้ในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศชาติ ดังนั้น ในการก าหนดกรอบ
การบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เป็นปัญหาของสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ภูมิภาคอาเซียน และทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการเพ่ิมของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ของประชากรที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้โลกเข้าในยุคของดิจิตอล 
การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ท าให้โลกต้อง
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เผชิญกับภาวะวิกฤติความมั่นคงทางด้านอาหาร น้ าและพลังงาน ตลอดจน การพัฒนาระบบการขนส่ง  
การบริหารจัดการน้ าแบบครบวงจร การพัฒนาเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Economy) ของประเทศ  

ดังนั้น กรอบในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปี ข้างหน้าได้วางวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก โดยให้ความส าคัญในประเด็นด้านการ
ผลิตบัณฑิต คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน การผลิตบัณฑิตถือว่าเป็นหน้าที่
หลักของมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ            
มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรองรับความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลส าหรับการพัฒนาประเทศ คุณลักษณะที่ส าคัญของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่
พร้อมท างานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สังคมและชุมชนที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษา
และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้บุคลากรหลายกลุ่ม
และหลายช่วงวัยเข้ามาเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนา
หลักสูตรแบบบูรณาการสาขาวิชาและเป็นหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเป็นความ
ต้องการของประเทศ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานทางวิชาการยังมีทิศทางการพัฒนาตนเองให้เป็น
อุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอนในลักษณะของ Smart 
Campus รวมทั้งการน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน เช่น การพัฒนา
อุทยานศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหอสมุดให้มีชีวิต การพัฒนาอุทยานการเกษตร เป็นต้น 

 
2.4 กำรผลิตบัณฑติ ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 

     2.4.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปีข้างหน้า มีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่

มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่
พร้อมท างานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ทั้งนี้ บัณฑิตต้องมีความรู้  ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ปัญหาในสภาพความเป็นจริงและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 
และบริการใหม่ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และพร้อมท างาน ในสังคม ชุมชน ที่มีความ
แตกต่างทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับสูง  

แนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดังกล่าวข้างต้นและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับการผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับความต้องการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศ ตลาดแรงงานอาเซียน สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น ทิศทางของการจัดการการศึกษาจึงเป็น ดังนี้  
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1) พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศอาเซียน และเน้นให้มี
การฝึกประสบการณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือบริษัท มีความยืดหยุ่น รับนักศึกษาต่างชาติ  ความร่วมมือ 
การฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ  

2) เน้นการจัดการหลักสูตรที่มีความหลากหลายเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะไม่เฉพาะ
ของนักศึกษาระบบปกติแต่หลักสูตรที่เป็นความต้องการในการท างานของคนทุกช่วงวัย เช่น วัยท างาน วัย
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน และพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และหลักสูตรที่เป็นความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคม การบริหารจัดการน้ า  และ
หลักสูตรทางด้านพลังงาน การเกษตรแนวใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร พลังงานและน้ า และ
หลักสูตรทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม การออกแบบที่เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4) การเปิดหลักสูตรระยะสั้นส าหรับผู้ที่มีงานท าหรือผู้สูงอายุ โดยสามารถสะสมหน่วยกิต                  
เพ่ือสามารถขอรับปริญญาได้  

5) การจัดการเรียนการสอนเปิดช่องทางการเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น นักศึกษา
ในระบบปกติ ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ  

6) การจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ 
และปฏิบัติงานในสภาพที่เป็นจริงของสังคม การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ในสังคมและชุมชนที่แตกต่าง เช่น การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศอาเซียน สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ   

2.5 กำรขอบรรจุหลักสูตรใหม่ 
 ให้คณะ/วิทยาลัยที่จะขอเปิดหลักสูตรใหม่วิเคราะห์ตรวจสอบความพร้อม ความสอดคล้องกับทิศทาง
นโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตอบสนองการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงเพ่ือก าหนด ทิศทางการพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและของโลกและหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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บทที่ 3 แนวทำงกำรเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ 
 

3.1 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพ่ือให้การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความ
สอดคล้องกับทิศทางนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงเพ่ือก าหนด ทิศ
ทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคมและการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและของโลก ซึ่งคณะ วิทยาลัยควรจัดท ารายละเอียดตาม
แนวทางที่ก าหนด โดยมีกรอบแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 3.1.1 หลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย 

1) ชื่อหลักสูตร 

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

4) สถานที่จัดการเรียนการสอน 

5) ความสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบาย   

6) ความพร้อมของคณะ/สาขาวิชา 

7) ความโดดเด่นของหลักสูตร 

8) วัตถุประสงค์ 

9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10) กลุ่มหลักสูตร/ระดับ 

11) ประเภทของหลักสูตร 

12) การจัดการศึกษา 

13) ระบบการศึกษา 

14) การรับเข้าศึกษา 

15) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

16) ระบบการจัดการศึกษา 

17) ระยะเวลาการศึกษา 

18) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

19) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 



24 

 

 

20) เป้าหมายผลผลิต 

21) งบประมาณด าเนินการ 

22) จุดคุ้มทุน 

23) แผนและระยะเวลาด าเนินการ 

24) วัน/เดือน/ปี  ที่ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 

 3.1.2 ศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

1) ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร 

1.1) อาจารย์ประจ าสาขาวิชาในปัจจุบัน  

1.2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.4) อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.5) อาจารย์พิเศษ 

1.6) ข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.7) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (ของคณะ) FTES : Full Time Equivalent 

Students 

2) ด้ำนกำยภำพรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในหลักสูตร 

 2.1) ห้องสมุด 

 2.2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3) ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 2.4) ห้องบรรยาย 

3) ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.1) ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2) เงินเดือนขั้นต่ าของบัณฑิต 

 3.3) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 3.4) จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จในสาขานี้ทั้งประเทศต่อปี 

 3.5) จ านวนต าแหน่งงานที่รองรับในแต่ละปีของประเทศ 
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 3.2 ขั นตอนและวิธีกำรเสนอหลักสูตรใหม่ 
             3.2.1 ขั นตอนกำรเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนำอุดมศึกษำของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

(1) คณะ/วิทยาลัยที่จะขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนฯ จะต้องจัดท ารายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด กรอบแนวทางในการพิจารณาหลักสูตรประกอบด้วย ความสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ มหาวิทยาลัย และความพร้อม/ศักยภาพ/การน าไปใช้ โดยด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และ
ส่งหนังสือขออนุมัติพร้อมเอกสารไปยังรองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนยุทธศาสตร์ผ่านกองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณาด าเนินการเสนอขอบรรจุหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไป 

(2) กองแผนงานพิจารณารายละเอียดความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงความพร้อม/ศักยภาพ/การน าไปใช้ ตามเอกสารที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นส่งมาเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไป 

(3) คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรฯท าการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และพิจารณา
การเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(4) แจ้งฝ่ายวิชาการฯ/ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือประสาน  ตรวจสอบทุกขั้นตอน
ของการเสนอหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 
         3.2.2 ผังแสดงขั นตอนกำรเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนำอุดมศึกษำของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบ 

 กองแผนงำน 

 

 

 

(รวบรวม/ตรวจสอบ) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน ปรับปรุง/แก้ไข 

  คณะ/วิทยำลัย 
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

 

 ฝ่ำยวิชำกำรฯ/ส ำนัก

บริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 

 คณะกรรมกำรกลั่นกรอง
กำรบรรจุหลักสูตรฯ 

 (พิจารณา) 
บรรจุในแผนพัฒนาอุดมศึกษาฯ 
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บทที่ 4 แบบฟอร์มกำรขอบรรจุหลักสูตรใหม่ 
 

 
ส่วนที่ 1 หลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

1. ชื่อหลักสูตร : (เขียนให้ตรงกันกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 1.1 ภาษาไทย : ………………………………......………   สาขาวิชา................................................... 
 1.2 ภาษาอังกฤษ : ……………………………………………   Program in……………………………….. 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ : (เขียนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 117/2559) เรื่องชื่อ

ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาแล ะอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 และให้ใส่ชื่อสาขาวิชาในวงเล็บ) 

  2.1 ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม………….........................…….. (…………………….)  
     : ชื่อย่อ…….........................…...........  (…………………….)  
  2.2 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม.......................……...….......… (……….........…….) 
     : ชื่อย่อ……....................................… (…………………….) 
3. หน่วยงำนรับผิดชอบ : ระดับคณะ……………………………………ระดับสาขาวิชา………………………………… 
4. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน : (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขต

อ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า 1 แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ควำมสอดคล้องกับทิศทำงเชิงนโยบำย  : (มีความสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายมหาวิทยาลัย) 
5.1 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างไร สอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยด้านใด มีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร (การขอบรรจุหลักสูตรใหม่
ควรมีความพร้อมด้านข้อมูลโดยต้องท าการวิจัยถึงความต้องการที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ) 
อธิบาย……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 การวิจัยความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงจ านวนผู้เรียน (พร้อมกับแนบหลักฐาน

ที่เป็นผลงานการวิจัยมาเพ่ือประกอบการเสนอขอเปิดหลักสูตร) 
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อธิบาย……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ควำมพร้อมของคณะ/สำขำวิชำ : (ศักยภาพของคณะ/สาขาวิชา  งานวิจัยที่มี และผลงานบริการ
วิชาการ ควรค านึงถึงจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิชาการทีมีความโดดเด่น ประสบการณ์การ
เรียนการสอน          มีผลงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และควรแบ่งศักยภาพออกเป็นด้านๆ 
เช่น ด้านบุคลากร แบ่งเป็นผลงานการวิจัย/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความพร้อมในการร่วมมือ
กับต่างคณะ และหน่วยงานอื่นๆ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ควำมโดดเด่นของหลักสูตร: (ควรมีการศึกษาว่าภายในประเทศมีหลักสูตรลักษณะเช่นนี้หรือไม่ มีการ
จัดการเรียนการสอนอย่างไร รวมถึงทิศทางการพัฒนาของประเทศเป็นอย่างไร และถ้าเปิดหลักสูตร
แล้วจะมีลักษณะที่แตกต่างจากหลักสูตรที่อ่ืนอย่างไร มีกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร เป็น
แบบสหกิจศึกษาหรือมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบหลักสูตร
จะต้องมีความรู้และเก่งเรื่องอะไร ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพในอนาคต) 
7.1 หลักสูตรมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.2 กระบวนการเรียนการสอน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. วัตถุประสงค์ : (ให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ หลักสูตร/สาขาวิชาที่จะเปิดใหม่) 
8.1…………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
8.2…………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
8.3…………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : (ให้ระบุผลกระทบ หรือ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อมีการผลิตบัณฑิต

สาขาวิชานั้นๆ) 
 9.1…………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
 9.2…………………………………………………………………………………...……………………………………………………
 9.3…………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 

10. กลุ่มหลักสูตร/ระดับ : (ระบุระดับกลุ่มหลักสูตร โปรดท าเครื่องหมาย  ลง  ที่ต้องการ) 
 ระดับปริญญาตรี    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับปริญญาโท 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ระดับปริญญาเอก    วุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาเอก  

11. ประเภทของหลักสูตร : (ระบุประเภทของหลักสูตร โปรดท าเครื่องหมาย  ลง  ที่ต้องการ) 
 หลักสูตรปกติ  หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  หลักสูตนานาชาติ 

12. กำรจัดกำรศึกษำ : (ระบุการจัดการศึกษา โปรดท าเครื่องหมาย  ลง  ที่ต้องการ) 
 ปกต ิ  พิเศษ (สมทบ, ต่อเนื่อง, นอกเวลาราชการ) 

13. ระบบกำรศึกษำ (โปรดท าเครื่องหมาย  ลง  ที่ต้องการ) 
 แบบชั้นเรียน แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียง
เป็นสื่อหลัก แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) แบบทางไกลทาง
อินเตอร์เน็ต อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………………………………………………… 

14. กำรรับเข้ำศึกษำ : (ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ : (ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้ครบ
และชัดเจน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
          16.1 ระบบ (ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบ
ทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            16.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน (ระบุว่ามกีารจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. ระยะเวลำกำรศึกษำ : (ระบุเป็นปีการศึกษา/ภาคการศึกษา ปริญญาตรีหลักสูตร)  
 17.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร…………………………………………………………………………………… 
 17.2 ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างน้อย……………………………………………………………………………………… 
 17.3 ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมาก………………………………………………………………………………………. 
18. กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า 

1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

19. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตลอดหลักสูตร จัดเก็บตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ในอัตรา ........................ บาท/คน/ภาคการศึกษา 

20. เป้ำหมำยผลผลิต : (ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยนับรวมนักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าด้วยกัน ในปีการศึกษาต่อไป) 

รำยกำร หน่วยนับ ปี 25… ปี 25… ปี 25…. ปี 25… ปี 25… 

1) นักศึกษาใหม่ คน …….. …….. …….. …….. …….. 

2) นักศึกษาทั้งหมด คน …….. …….. …….. …….. …….. 

3) ผู้ส าเร็จการศึกษา คน …….. …….. …….. …….. …….. 
 

21. งบประมำณด ำเนินกำร : (หลักสูตรที่จะเปิดควรอยู่ภายใต้หลักการพึ่งตนเองได้)   
21.1 ประมำณกำรรำยรับ: (ให้ประมาณการรายรับ)  
      (1) ประมำณกำรรำยรับต่อภำคกำรศึกษำ 

รำยกำร ภำคกำรศึกษำต้น  
ปีกำรศึกษำ 25… (บำท) 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
ปีกำรศึกษำ 25… (บำท) 

รวม 
ปีกำรศึกษำ 25… (บำท) 

1.ค่าธรรมเนียมการศึกษา    

2…………………………    
รวม(1+2)    
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    (2) ประมำณกำรรำยรับในแต่ละปี  
รำยกำร หน่วยนับ ปี 25… ปี 25… ปี 25…. ปี 25… ปี 25… 

1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา บาท 
    

  

2)......................................... บาท ………. ………. ………. ………. ………. 

รวม บาท ………. ………. ………. ………. ………. 

 
21.2 ประมำณกำรรำยจ่ำย : (ให้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี) 

รำยกำร หน่วยนับ ปี 25… ปี 25… ปี 25…. ปี 25… ปี 25… 

1) งบประมาณจากรัฐ 
     

  

    1.1) งบด าเนินการ บาท ………. ………. ………. ………. ………. 

    1.2) งบลงทุน บาท ………. ………. ………. ………. ………. 

2)งบประมาณเงินรายได ้             

    2.1) งบด าเนินการ บาท ………. ………. ………. ………. ………. 

    2.2) งบลงทุน บาท ………. ………. ………. ………. ………. 

รวม (1+2) บาท 
     

22. จุดคุ้มทุน : (ปริมาณท่ีพอดีที่ท าให้ต้นทุนเท่ากับรายรับ(รายรับ=รายจ่าย) ในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรนั้นๆ จะด าเนินการจนถึงปีใด จึงจะถึงจุดคุ้มทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

23. แผนและระยะเวลำด ำเนินกำร : (ให้ระบุแผนการด าเนินการของหลักสูตรใหม่) 

รำยกำร  ปี 25… ปี 25… ปี 25…. ปี 25… ปี 25… 

1) แต่งตั้งกรรมการยกร่างหลักสูตร           

2) เสนอ กรรมการประจ าคณะ            

3) เสนอกรรมการวิชาการ, ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั พิจารณา           

4) กรรมการสภามหาวิทยาลยั พิจารณา อนุมตั ิ           

5) เปิดรับนักศึกษา           

 

24. วัน/เดือน/ปี  ที่ผ่ำนคณะกรรมกำรประจ ำคณะ : (ให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ................
ให้ความเห็นชอบก่อนการขอบรรจุในแผนฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 ศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ  
1. ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร 

       จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.1 อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำในปัจจุบัน    
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิและสำขำวิชำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร หมำยเหมตุ 

1. 

2. 

3. 

ระบุค ำน ำหน้ำ
ชื่อเป็น 
นาย นาง 
นางสาว 

ระบุช่ือย่อปริญญาและใส่

สาขาวิชาไว้ในวงเล็บ ถ้าเป็น

ปริญญาจากเมืองไทยก็ให้ระบุ

เป็นภำษำไทย ถ้าเป็นปริญญา

จากต่างประเทศก็ให้ระบเุป็น

ภำษำต่ำงประเทศ 

ระบุเป็น ศาสตราจารย์       
รองศาสตราจารย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
หรือ อาจารย ์

ลาศึกษาต่อ และปีที่คาดว่า
จะจบการศึกษา 

 
1.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร : (อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร) 
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิและสำขำวิชำ (ตรี-โท-เอก-) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1. 

2. 

3. 

ระบุค ำน ำหน้ำชื่อเป็น 
นาย นาง นางสาว 

ระบุช่ือย่อปริญญาและใสส่าขาวิชาไว้ใน

วงเล็บ ถ้าเป็นปรญิญาจากเมืองไทยก็ให้ระบุ

เป็นภำษำไทย ถ้าเป็นปริญญาจาก

ต่างประเทศก็ใหร้ะบุเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

ระบุเป็น ศาสตราจารย์       
รองศาสตราจารย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
หรือ อาจารย ์

 

1.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน) 
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ล ำดั
บที ่
 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

คุณวุฒิและ
สำขำวิชำ 

(ตรี-โท-เอก-) 

ผลงำนทำงวิชำกำร ภำระงำนสอน 
ชั่วโมง/สัปดำห์ 

1.งำนวิจัย 
2.ต ำรำเรียน 

3.ภำระงำนสอน 

ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตร 

ป.
ตร ี

บัณฑิต 
ศึกษา 

ป.ตร ี บัณฑิต
ศึกษา 

1         

2         

3         

4         

5         

 

1.4 อำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยขอนแก่น : (ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิและสำขำวิชำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร หน่วยงำนที่สังกัด 

1. 
2. 
3. 

 

 

 ระบุช่ือคณะ 
ที่อาจารย์สังกัด 

 

1.5 อำจำรย์พิเศษ : (ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า) 
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิและสำขำวิชำ ต ำแหน่ง/สถำนที่ท ำงำน 

1. 
2. 
3. 

   

 
1.6 ข้อมูลกำรเปิดสอนหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร : (หลักสูตรเดิมที่สาขา/ภาควิชามีอยู่

แล้ว) 
(1) มีจ ำนวน.......................................หลักสูตร  ดังนี  

ชื่อหลักสูตรระดับปริญญำตรี รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

1.  

… 

 

1. 
2. 
3. 
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4. 
5. 

ชื่อหลักสูตรระดับประกำศนียบัติบัณฑิต รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

1.  

… 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ชื่อหลักสูตรระดับปริญญำโท รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

1.  

… 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 

ชื่อหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต

ชั นสูง 

รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

1.  

… 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ชื่อหลักสูตรระดับปริญญำเอก รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

1.  

… 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
1.7 สัดส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำเต็มเวลำ (ของคณะ) FTES : Full Time Equivalent Students  

(1) สัดส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำเต็มเวลำปัจจุบัน.......................................(ไม่รวมหลักสูตรใหม่) 
(2) สัดส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำเต็มเวลำเม่ือรวมหลักสูตรใหม่........................................... 
(3) เกณฑ์จำก สกอ.ในกรณีนี  ควรมีสัดส่วนอำจำรย์ : นักศึกษำ เท่ำใด................................... 
(4) จ ำนวนนักศึกษำทั งหมด....................................................................................... 
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2. ด้ำนกำยภำพรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในหลักสูตร : ความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์
การศึกษา ห้องสมุด อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (I.T.) ทั้งที่มีใช้เอง หรือ พร้อมที่
จะจัดหาใหม ่หรือ ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ)  

 2.1 ห้องสมุด : (มีต าราหลักส าหรับหลักสูตรใหม่เพียงพอแล้ว/ต้องการอะไรเพิ่มเติม) 
อธิบาย……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    2. 2 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ : (มีเพียงพอแล้ว/ต้องการอะไรเพ่ิมเติม) 
อธิบาย……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   2.3 ห้องปฏิบัติกำร เครื่องมือและอุปกรณ์ : (มีเพียงพอแล้ว/ต้องการอะไรเพ่ิมเติม) 
อธิบาย……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ห้องบรรยำย : (มีเพียงพอ/ต้องการอะไรเพิ่มเติม)                       
อธิบาย……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต : (ให้วิเคราะห์/ชี้แจง) 
3.1 ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
3.2 เงินเดือนขั นต่ ำของบัณฑิต 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................ .........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
3.3 อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
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3.4 จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จในสำขำนี ทั งประเทศต่อปี 
............................................................................................................................. ........................................
.......................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ............................................................. 
3.5 จ ำนวนต ำแหน่งงำนที่รองรับในแต่ละปีของประเทศ 
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
......................................................................... ............................................................................................  
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ภำคผนวก 
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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   
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 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   
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  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
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  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

pc
Typewritten text
47



  หน้า   ๑๑ 
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๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาํ 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง  มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  
สังคม  และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
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   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือ  ๔  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

สถาบนัอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
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  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๗๒  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๑ .๑   และแบบ   ๑ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๒ .๑   และแบบ   ๒ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษา 
ที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   
ที่จะเข้าศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
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   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
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 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

  ๑๔.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   
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  ๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  Diploma)”  

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

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

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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  หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับเป็นแนวทาง 
การบริหารจัดการ  และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุม 
คร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี  เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้อง รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค 
เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นกัน  
อาทิ  ระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแบ่งภาคการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การคิดหน่วยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎี 
และรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย  รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค 
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  หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยให้ศึกษา

รายวิชาต่าง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง   
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง 
หรือรายวิชาขั้นสูงอีก  และไม่ควรนํารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็น 
วิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา  เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ออกมารับใช้สังคม  
รวมท้ังมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง   
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่   

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร  และระดับอนุปริญญา)  
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน  เช่น  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เป็นต้น  ดังนั้น  
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ควรมีเหตุผลความจําเป็นอย่างย่ิง
ในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ  รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น   

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) 
 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  

ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม  ดังนั้น  จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ 
เท่านั้น  เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้  ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ  โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงาน   
ในสถานประกอบการ  และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้รับนักศึกษา   
ที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

 ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหน่ึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๙.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน 

ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  นอกจากนั้น  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน 
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  ทั้งนี้  อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศใช้  ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจํา 

  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิที่ กําหนดไว้ใน
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้  ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ  ISCED  
(International  Standard  Classification  of  Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ  และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ควรเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ได้
จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ   

  กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ 
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้  แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 
ในระดับปริญญาเอก  หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  ชิ้น  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  ชิ้น  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  
๓  ชิ้น  ภายใน  ๕  ปี   

 ๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ  คําว่า  “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”  
หมายถึง  การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ 
กับสถานประกอบการ  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี  หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว   

 ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ  จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้  
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา  
โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   

 ๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับปริญญาโท  ให้ใชห้ลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์   
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๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต  หมายถึง  การทําข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทาง 
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ   

  องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น   

  หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

 ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ 
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้   

  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา  อาจารย์
ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ  และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ  
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย  ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  หรือการซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  
หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  โดยใช้ระบบที่ทันสมัย  เช่น  ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

 หากพบว่ามีการคัดลอก  การซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  หรือมีการจ้างทํารายงาน 
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 
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๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม  (Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  
ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในสาขานั้น ๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย  ๓  หน่วยงาน  
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑) 
 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑)  ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์

อย่างเดียว  ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องมีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

 ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชื่อถือได้  และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 ๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ  และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน 

 ๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน   
 ๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ 
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใช่ส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโท  

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ให้เข้าศึกษา 
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ทั้งนี้  ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
ได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

 ๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  ๖  ปี  หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 
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  หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ให้แสดงรายละเอียด

เก่ียวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เกิดปัญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้  ทั้งนี้  เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น   

 ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  หมวด  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๗  กําหนดใหมีระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบ  
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และเพื่อเปนการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง  ๆ 
เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
จึงออกประกาศไวดังนี้   

๑. ประกาศนี้ เรียกวา   “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต  มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  และใหใชบังคับ
ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ใหสามารถผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ  และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา   

๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ประกอบดวย 
 ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ  ไดแก   
  ระดับที่  ๑  อนุปริญญา  (๓  ป)   
  ระดับที่  ๒  ปริญญาตรี   
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  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

  ระดับที่  ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ระดับที่  ๔  ปริญญาโท   
  ระดับที่  ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ระดับที่  ๖  ปริญญาเอก   
 ๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง  ๆ  ตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย  ๕  ดาน  คือ   
  (๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม   
  (๒) ดานความรู   
  (๓) ดานทักษะทางปญญา   
  (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
  (๕) ดานทักษะการวิ เคราะห เชิงตัวเลข   การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 สําหรับสาขา /สาขาวิชาที่ เนนทักษะทางปฏิบั ติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู   

ดานทักษะพิสัย 
 โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตร

อยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติ  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๔.๓ ชื่อปริญญา  จํานวนหนวยกิต  ระยะเวลาในการศึกษา  และการเทียบโอน  ผลการเรียนรู  
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ  ของแตละระดับคุณวุฒิ  เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิต
ที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับสากล 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา  โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  
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  หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กําหนด  และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวา  บัณฑิต
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ  ๔.๒ 

๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  โดยมีตัวบงชี้   
การประกันคุณภาพของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และเกณฑการประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ 

๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย   
ทุก  ๆ  ๕  ป   

๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนคร้ังแรกต้ังแตปการศึกษา  
๒๕๕๓  เปนตนไปตามประกาศนี้  สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ประกาศนี้ภายในปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้ 

๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ตามที่มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และแผนการศึกษาแห่งชาติ   โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนําไปสู่ 
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการจัดตั้ง 
ที่แตกต่างกัน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  จึงประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน  ๒  ด้าน  ดังนี้ 
 ๑.๑ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐาน

ย่อยด้านต่าง ๆ  ๔  ด้าน 
  (๑) ด้านกายภาพ 
   สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี   

มีห้องครบทุกประเภท  พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพียงพอ  และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา  จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  และจํานวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งต้องจัดให้มี
ห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจําอาคาร  ครุภัณฑ์การศึกษา  และคอมพิวเตอร์จํานวน
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

   ทั้งนี้  อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเป็นอย่างอ่ืน ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 

  (๒) ด้านวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ  

สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี  
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การประเมินผล  การเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนการสอน  และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
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  (๓) ด้านการเงิน 
   สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนก  

ตามกองทุน  มีแผนการเงินที่ม่ันคง  เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่กําหนดไว้  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา  สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้  
รายรับ  การจัดสรร  การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ  และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน  รวมทั้งการนํารายได้
ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ 

  (๔) ด้านการบริหารจัดการ   
   สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์  ค่านิยม  ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ 
ที่กําหนดไว้  โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ  นโยบาย  การดําเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล  
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  
รวมทั้งกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่กําหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหาร
จัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ประกอบด้วย  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบได้  หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักความคุ้มค่า   

 ๑.๒ มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ  ๔  ดา้น 

  (๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
   สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวน 

ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิต 
ได้ตามคุณลักษณะ  จุดเน้นของสถาบัน  ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด  และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน  
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย์  ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร  และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

  (๒) ด้านการวิจัย 
   สถาบันอุดมศึกษามีการดํา เนินพันธกิจด้ านการวิ จัยอย่าง มีคุณภาพ  

ประสิทธิภาพ  และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ  โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย  แผน  งบประมาณ  มีการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์  นักวิจัย  บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย  
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย  ผลงานประดิษฐ์  
และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  มีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
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  (๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
   สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งใน

วงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ  อาทิ  การให้คําปรึกษา  การศึกษาวิจัย  
การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคําตอบให้กับสังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป  การให้บริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการ
ให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

  (๔) ดา้นการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะ 
และวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม  เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร
ของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า  เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ  สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  
มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้  สถาบันมีการ
ควบคุมการดําเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง  ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

๒. ประเภทหรือกลุ่มสถาบันที่กําหนดไว้ภายใต้มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้  แบ่งเป็น   
๔  กลุ่ม  ดังนี้ 

 กลุ่ม  ก  วิทยาลัยชุมชน 
 กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม  ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 กลุ่ม  ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภทหรือกลุ่มสถาบันเองตามปรัชญา  

วัตถุประสงค์  และพันธกิจที่ได้กําหนดไว้  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่เลือกไว้ได้ 
 กลุ่มสถาบันต่าง ๆ  จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง  ๑.๑  และ  ๑.๒  

ที่แตกต่างกันในด้านปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจที่กําหนด 
 กลุ่มสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  ๑๑๗/๒๕๕๙) 

เร่ือง  ชื่อปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา   
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในการให้การศึกษา  ส่งเสริม  ประยุกต์  พัฒนาวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  
และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๒)  (๑๒)  และมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุม   
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  ๑๑๗/๒๕๕๙)  เร่ือง  
ชื่อปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “การจัดการการพัฒนาชนบทดุษฎีบัณฑิต”  

     ใช้อักษรย่อ  “จ.พช.ด.”   
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Rural  Development  

     Management”  ใช้อักษรย่อ  “D.R.D.M.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต”  

     ใช้อักษรย่อ  “จ.พช.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Rural  Development  

     Management”  ใช้อักษรย่อ  “M.R.D.M.” 
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “การจัดการการพัฒนาชนบทบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  
     “จ.พช.บ.” 

    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Rural  Development  
     Management”  ใช้อักษรย่อ  “B.R.D.M.” 

  ๓.๒ สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Accountancy”  ใช้อักษรย่อ  

     “D.Acc.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Accountancy”  ใช้อักษรย่อ  

     “M.Acc.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “บัญชีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Accountancy”  ใช้อักษรย่อ  

     “B.Acc.” 
  ๓.๓ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต”   

     ใช้อักษรย่อ  “ผ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Urban  and  Regional  Planning”  

     ใช้อักษรย่อ  “D.U.R.P.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”   

     ใช้อักษรย่อ  “ผ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Urban  and  Regional  Planning”  

     ใช้อักษรย่อ  “M.U.R.P.” 
  ๓.๔ สาขาวิชาการออกแบบ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “การออกแบบดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  

     “อบ.ด.” 
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    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Design”  ใช้อักษรย่อ  “D.Des.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “การออกแบบมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “อบ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Design”  ใช้อักษรย่อ  “M.Des.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “การออกแบบบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “อบ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Design”  ใช้อักษรย่อ  “B.Des.” 
  ๓.๕ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กษ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Agriculture”  ใช้อักษรย่อ  “D.Agr.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กษ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Agriculture”  ใช้อักษรย่อ  “M.Agr.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “เกษตรศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กษ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Agriculture”  ใช้อักษรย่อ  “B.Agr.” 
  ๓.๖ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  

     “ดศ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Music”  ใช้อักษรย่อ  “D.Mus.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ดศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Music”  ใช้อักษรย่อ  “M.Mus.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ดุริยางคศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ดศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Music”  ใช้อักษรย่อ  “B.Mus.” 
  ๓.๗ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ท.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Dentistry”  ใช้อักษรย่อ  “D.Dent.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
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   (๒) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ท.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Dental  Surgery”  ใช้อักษรย่อ  

     “D.D.S.” 
  ๓.๘ สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาหน่ึงชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาตรี เรียกว่า  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ทล.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Technology”  ใช้อักษรย่อ   

     “B.Tech.” 
  ๓.๙ สาขาวิชานิติศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Laws”  ใช้อักษรย่อ  “LL.D.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Laws”  ใช้อักษรย่อ  “LL.M.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Laws”  ใช้อักษรย่อ  “LL.B.” 
  ๓.๑๐ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Business  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.B.A.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Business  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “M.B.A.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Business  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.B.A.” 
  ๓.๑๑ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “พย.ด.” 
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    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Nursing  Science”  ใช้อักษรย่อ   
     “D.N.S.” 

    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “พย.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Nursing  Science”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.N.S.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Nursing  Science”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.N.S.” 
  ๓.๑๒ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พ.ด.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาตรี เรียกว่า  “แพทยศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Medicine”  ใช้อักษรย่อ  “M.D.” 
  ๓.๑๓ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ภ.ด.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ภ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Pharmacy”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.Pharm.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “เภสัชศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ภ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Pharmacy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Pharm.D.” 
  ๓.๑๔ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ศศ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Arts”  ใช้อกัษรย่อ  “D.A.” 

pc
Typewritten text
81



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Arts”  ใช้อักษรย่อ  “M.A.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Arts”  ใช้อักษรย่อ  “B.A.” 
  ๓.๑๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “รป.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Public  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.P.A.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “รป.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Public  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “M.P.A.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “รป.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Public  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.P.A.” 
  ๓.๑๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มีปริญญาสามชั้น   

คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Science”  ใช้อักษรย่อ  “D.Sc.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Science”  ใช้อักษรย่อ  “M.Sc.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Science”  ใช้อักษรย่อ  “B.Sc.” 
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  ๓.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “วศ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Engineering”  ใช้อักษรย่อ   

     “D.Eng.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาองักฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “วศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Engineering”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.Eng.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Engineering”  ใช้อักษรย่อ   

     “B.Eng.” 
  ๓.๑๘ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ศป.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Fine  and  Applied  Arts”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.F.A.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ศป.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Fine  and  Applied  Arts”   

     ใช้อักษรย่อ  “M.F.A.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.F.A.” 
  ๓.๑๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.ด.” 
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    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Education”  ใช้อักษรย่อ  “Ed.D.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Education”  ใช้อักษรย่อ  “M.Ed.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Education”  ใช้อักษรย่อ  “B.Ed.” 
  ๓.๒๐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Economics”  ใช้อักษรย่อ   

     “D.Econ.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Economics”  ใช้อักษรย่อ  

     “M.Econ.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Economics”  ใช้อักษรย่อ   

     “B.Econ.” 
  ๓.๒๑ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สถ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Architecture”  ใช้อักษรย่อ   

     “D.Arch.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สถ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Architecture”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.Arch.” 
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   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   
     “สถ.บ.” 

    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Architecture”  ใช้อักษรย่อ   
     “B.Arch.” 

  ๓.๒๒ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สพ.ด.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาตรี เรียกว่า  “สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “สพ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Veterinary  Medicine”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.V.M.” 
  ๓.๒๓ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ส.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Public  Health”  ใช้อักษรย่อ   

     “Dr.P.H.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ส.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Public  Health”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.P.H.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ส.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Public  Health”  ใช้อักษรย่อ   

     “B.P.H.” 
  ๓.๒๔ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สท.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Information  Science”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.I.S.” 
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    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สท.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Information  Science”   

     ใช้อักษรย่อ  “M.I.S.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “สท.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Information  Science”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.I.S.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกน้ันไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาและอักษรย่อ

ปริญญาด้วย 
ข้อ ๔ หลักสูตรชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาตามข้อ  ๓  อาจให้อนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตรปริญญาตรีได้  โดยชื่อปริญญา  ให้ใช้ชื่อว่า  “อนุปริญญา”  ใช้อักษรย่อ  “อ.”  ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า  “Diploma”  ใช้อักษรย่อ  “Dip.”  แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย 

ข้อ ๕ ให้กําหนดประกาศนียบัตรในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  ใช้อักษรย่อ  

“ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก”  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  “Higher  Graduate  Diploma  
in  Clinical  Medical  Sciences”  ใช้อักษรย่อ  “Higher  Grad.  Dip.  CMS”  แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย  
ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

   (๑) กุมารเวชศาสตร์  (Pediatrics) 
   (๒) จักษุวิทยา  (Ophthalmology) 
   (๓) จิตเวชศาสตร์  (Psychiatry) 
   (๔) พยาธิวิทยากายวิภาค  (Anatomical  Pathology) 
   (๕) รังสีวิทยา  (Radiology) 
   (๖) วิสัญญีวิทยา  (Anesthesiology) 
   (๗) เวชศาสตร์ครอบครัว  (Family  Medicine) 
   (๘) เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  (Emergency  Medicine) 
   (๙) เวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitation) 
   (๑๐) ศัลยศาสตร์  (Surgery) 
   (๑๑) สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  (Obstetrics  and  Gynaecology) 
   (๑๒) โสต  ศอ  นาสิกวิทยา  (Otorhinolaryngology) 
   (๑๓) ออร์โธปิดิกส์  (Orthopedics) 
   (๑๔) อายุรศาสตร์  (Medicine) 
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  ๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใช้อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง”  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  
“Higher  Graduate  Diploma”  ใช้อักษรย่อ  “Higher  Grad.  Dip.”  แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย  
ในสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ทันตกรรมสําหรับเด็ก  (Pediatric  Dentistry) 
   (๒) ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  (Oral  and  Maxillofacial  Surgery) 
  ๕.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต”  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  

“Graduate  Diploma”  ใช้อักษรย่อ  “Grad.  Dip.”  แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย  ในสาขาวิชาเภสัชบําบัด  
(Pharmacotherapy) 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศน้ี  
หรือจําเป็นต้องตีความประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้คําวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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