(สําเนา)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณ ฑิต ศึกษาที่ใช ในปจ จุบัน ใหมี
ความเหมาะสมยิ่ งขึ้ นเพื่ อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดั บบัณ ฑิต ศึกษาและการรับ รอง
วิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิช าการดํา เนิน ไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศั ยอํานาจตาม
ความในมาตรา 8 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546
รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงศึ กษาธิก าร จึงใหออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่ อง “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิก ารนี้ เรียกว าเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดั บบัณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2548
2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนีย บัต รบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนีย บัต รบัณฑิต ชั้น สูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับ ปริญญาโท และระดั บ
ปริ ญ ญาเอกทุ ก สาขาวิ ช า สํ า หรั บ หลั ก สู ต รที่ จ ะเป ด ใหม แ ละหลั ก สู ต รเก า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม ข อง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใ ชข อบังคั บตั้ งแตวัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา
เปนตนไป
3. ใหยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวิ ทยาลั ย เรื่ อง เกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533
3.2 ประกาศทบวงมหาวิ ทยาลั ย เรื่อง เกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณ ฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงให
มีความสัมพัน ธสอดคลองกับแผนพัฒ นาการศึกษาระดั บอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให
มีความชํานาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่ อใหมีค วามรูค วามเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติ งานไดดี ยิ่ง ขึ้น และควร
เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ ง ผู สํา เร็จ การศึกษาระดั บประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต หากเข า ศึกษาต อระดั บ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิต ไดไ มเกิน รอยละ 40 ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา

4.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ ง ให มี ค วามสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบั นอุด มศึกษา
และมาตรฐานวิ ช าการและวิ ชาชี พ ที่ เ ป น สากล เน น การพั ฒ นานั ก วิ ชาการและนั ก วิ ช าชี พ ที่ มีค วามรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถบุกเบิ กแสวงหาความรูใหม
ไดอยางมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสรางสรรคจ รรโลงความกาวหนาทางวิช าการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่น ๆ ไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
5. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบั นอุด มศึกษาที่เป ดการศึกษาภาคฤดูรอนใหกํ าหนด
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาใดที่จัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค ใหถื อ
แนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ระบบจตุรภาค 1 ป การศึกษา แบ งออกเป น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่นใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
6. การคิดหนวยกิต
6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรือ อภิ ปรายปญ หาไมนอยกว า 15 ชั่ วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.3 การฝ ก งานหรื อ การฝ ก ภาคสนาม ที่ ใ ช เ วลาฝ ก ไม น อ ยกว า 45 ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.4 การทําโครงงานหรือกิ จกรรมการเรียนอื่น ใดตามที่ไ ดรับมอบหมาย ที่ใช เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีค าเทากับ 1 หน วยกิต ระบบ
ทวิภาค
6.5 การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่ว โมงตอ ภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.6 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่ว โมงตอ ภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
7. โครงสรางหลักสูตร
7.1 ประกาศนี ยบัต รและประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้น สูง ใหมีจํ า นวนหน ว ยกิต รวม
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

7.2 ปริญญาโท ใหมี จํานวนหน วยกิตรวมตลอดหลัก สูตรไมนอยกว า 36 หน วยกิต
โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิ ต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือ ทํา
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได โดยไมนั บหนวยกิต แต จะ
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก 2 ทํา วิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ง มีค า เที ย บได ไ ม น อยกว า 12 หน ว ยกิ ต
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
7.3 ปริญญาเอก แบง การศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒ นานักวิช าการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป นแผนการศึ กษาที่เนน การวิจัย โดยมีการทํา วิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่ มขึ้นก็
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
72หนวยกิต
ทั้ง นี้ วิทยานิพนธต ามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต องมี มาตรฐานและคุณ ภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณ ภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ ขา ศึกษาที่สํา เร็จ ปริญญาโท จะต องทําวิ ทยานิพนธไ มน อย
กว า 36 หน วยกิต และศึกษางานรายวิช าอีกไมน อยกว า 12
หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สํา เร็จปริญญาตรี จะต องทําวิทยานิพนธไ มน อย
กว า 48 หน วยกิต และศึกษางานรายวิช าอีกไมน อยกว า 24
หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
8. การรับ และเทียบโอนหน ว ยกิต สถาบัน อุด มศึกษาอาจยกเวน หรือ เทียบโอนหนวยกิต
รายวิชาหรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับ บัณ ฑิต ศึกษาใหกั บ
นักศึกษาที่มีความรู ความสามารถที่สามารถวัด มาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตอ งศึ กษาใหครบตามจํานวน

หน วยกิต ที่กํ าหนดไวใ นเกณฑมาตรฐานหลัก สูต ร และเปนไปตามหลั กเกณฑก ารเทียบโอนผลการเรีย น
ระดั บ ปริ ญ ญาเข า สู ก ารศึ ก ษาในระบบ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การเที ย บโอนของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. จํานวนและคุ ณ วุฒิข องอาจารย ตองมี อาจารย ประจํา หลักสู ต รตลอดระยะเวลาที่จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกิ นกว า 1 หลัก สูตร
ในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํา
ตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้
9.1 ปริญญาโท
9.1.1 อาจารยผูรับผิ ดชอบหลักสูต ร ตอ งเปน อาจารยประจําหลัก สูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยในสาขาวิช านั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารย ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พ นธ หลั ก ต อ งเปน อาจารย ป ระจํ า มีคุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยในสาขาวิช านั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธรว ม (ถา มี) ตอ งเป นอาจารย ประจํา หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป นผูดํา รงตํา แหนงทางวิช าการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และต องมีประสบการณในการทํา วิจัย ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.1.3 อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ต อ งประกอบด ว ยอาจารย ป ระจํ า และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณ วุฒิภ ายนอกดัง กลาวตอ งมีคุณ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.1.4 อาจารยผูสอน ตอ งเปน อาจารยประจําหรือผูทรงคุณ วุฒิภ ายนอกสถาบั นมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และต องมีประสบการณดา นการสอนและการทําวิจัย ที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2 ปริญญาเอก
9.2.1อาจารย ผู รับผิ ด ชอบหลักสู ต ร ตองเป น อาจารยป ระจํา หลักสู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิช านั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
9.2.2อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารย ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธหลัก ต อ งเป น อาจารย ป ระจํา มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยในสาขาวิช านั้น

หรื อสาขาวิ ชาที่สัม พันธกัน และต องมีป ระสบการณใ นการทํา วิ จัย ที่มิใ ชส ว นหนึ่ งของการศึ กษาเพื่อ รับ
ปริญญา
3) อาจารย ที่ปรึกษาวิท ยานิพนธรว ม (ถา มี) ตองเปน อาจารยป ระจํา หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป นผูดํา รงตํา แหนงทางวิช าการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และต องมีประสบการณในการทํา วิจัย ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2.3อาจารยผูสอบวิ ทยานิพนธ ต องประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือ เทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิช านั้น หรือ สาขาวิช าที่สัมพั นธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2.4อาจารยผูสอน ตองเปน อาจารยประจําหรือผูทรงคุณ วุฒิภ ายนอกสถาบั น มี
คุ ณ วุ ฒิ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปน ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ชาการไมต่ํ า กว า รองศาสตราจารย ใ น
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจั ยที่มิใช สวนหนึ่ ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม
10. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
10.1 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปน อาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธข องนักศึกษาปริญญา
โทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จ ะดู แลนักศึกษา
ไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน
10.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเ ปน อาจารย ที่ปรึกษาการค น คว า อิสระของนั กศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเปน อาจารย ที่ปรึก ษาทั้ง วิ ทยานิ พนธและการค น ควา อิสระ ให คิ ด สัด สว น
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควา อิสระ 3 คน ทั้งนี้ ใหนับรวม
นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
10.3 อาจารยผู รับผิด ชอบหลัก สูตร ตอ งทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
11.1 ประกาศนี ย บัต รบั ณ ฑิ ต จะต อ งเปน ผู สํา เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ
เทียบเทา
11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดั บปริญญาโทหรือ
เทียบเทา
11.3 ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
11.4 ปริญญาเอก จะตอ งเปน ผูสําเร็จการศึกษาระดั บปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผ ล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา

12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ และใหใ ชเ วลา
ศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิ น
3 ปการศึกษา
12.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 ปริญ ญาเอก ผูที่ สํา เร็จ ปริ ญญาตรี แลว เขาศึ กษาตอ ในระดั บปริ ญญาเอก ใหใ ช
เวลาศึกษา ไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึ กษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับ ผูเ ขา ศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบั นอุด มศึกษากําหนด
หนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคีย งกับจํ านวนหน วยกิต ที่กําหนด
ขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม
หากสถาบัน อุด มศึกษาใดมีเหตุผ ลและความจําเปน พิเศษ การลงทะเบี ย นที่มีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
13. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
13.1 ประกาศนียบั ตรบัณ ฑิต และประกาศนียบั ตรบัณ ฑิต ชั้น สูง ตอ งเรีย นครบตาม
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา
13.2 ปริญญาโท
13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ทยานิพนธและสอบผ านการสอบปากเปลาขั้น
สุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต งตั้ ง และผลงานวิทยานิพนธจ ะต องไดรับการตีพิ มพ
หรือ อยา งนอยดํา เนินการให ผลงานหรื อสว นหนึ่ ง ของผลงานไดรับการยอมรับ ใหตีพิมพในวารสารหรื อ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิ ช าครบถว นตามที่กํา หนดในหลั กสูต ร
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ เทียบเทา พรอ มทั้ง เสนอ
วิทยานิพนธและสอบผ านการสอบปากเปลาขั้น สุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน อุด มศึกษานั้น แต งตั้ ง
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอต อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลัก สูตร โดยจะต องได
ระดั บคะแนนเฉลี่ยไมต่ํ ากว า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บคะแนนหรือเทีย บเทา และสอบผ า นการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น

13.3 ปริญญาเอก
13.3.1 แบบ 1 สอบผา นภาษาตา งประเทศอยา งนอย 1 ภาษา ตามหลัก เกณฑ
และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปน
ผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้น สุดทายโดยคณะกรรมการ
ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบั น และผลงานวิทยานิพนธจ ะต องไดรับ
การตีพิ มพ หรือ อยางนอยดํ าเนิ นการใหผลงานหรื อสว นหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ ให ตีพิ มพใ น
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่น กรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต องได
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดั บคะแนนหรือ เทียบเทา สอบผ านภาษาตา งประเทศ
อยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณ สมบั ติ
(Qualifying Examination) เพื่ อเปนผูมีสิท ธิ์ข อทํา วิทยานิ พนธ เสนอวิ ทยานิพนธ และสอบผา นการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และผลงานวิท ยานิพนธจ ะต องไดรับ การตีพิ มพ หรือ อย างนอยดํา เนินการให ผลงานหรื อส วนหนึ่ งของ
ผลงานได รั บการยอมรั บใหตี พิม พใ นวารสารหรือ สิ่ง พิม พท างวิ ช าการที่มี กรรมการภายนอกมาร ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
14. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
14.1 ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ให ใ ช ชื่ อ ว า ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต (Graduate
Diploma) อักษรยอ ป.บัณฑิต (Grad. Dip.) แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้น สูง ใหใช ชื่อวา ประกาศนีย บัต รบัณฑิต ชั้น สูง (Higher
Graduate Diploma) อักษรยอ ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.) แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
14.3 ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก สถาบัน อุด มศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎี กา
ว า ด ว ยปริญ ญาในสาขาวิ ช า และอักษรย อสํา หรั บสาขาวิ ชาไว แลว ใหใช ชื่อ ปริญ ญาตามที่กํ า หนดใน
พระราชกฤษฎี ก านั้ น ในกรณี ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ไ ด กํ า หนดชื่ อ ไว ใ นพระราชกฤษฎี ก าหรื อ กรณี ที่
สถาบัน อุด มศึ กษาใดไมมี การตราพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยปริญ ญาในสาขาวิ ชา และอัก ษรย อสํา หรั บ
สาขาวิ ชา ให ใชชื่ อปริ ญ ญาตามหลั กเกณฑก ารกํ า หนดชื่ อปริ ญ ญา ตามที่ค ณะกรรมการการอุด มศึก ษา
กําหนด
15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณ ภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
15.1 การบริหารหลักสูตร
15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
15.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

16. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่ อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
17. ในกรณี ที่ไ มสามารถปฏิ บัติ ต ามแนวทางดั ง กลา วได หรือมีค วามจํ า เปน ต องปฏิ บั ติ
นอกเหนือ จากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจ ารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

