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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบัน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรอง
วิทยฐานะ  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหม 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต  พ.ศ.  ๒๕๓๓”  ลงวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๔๒”  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุงใหมี

ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
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ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น  และ
ควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

  อนึ่ง  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ  ๔๐  ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

 ๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ  
รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร
ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาคการศึกษา
ปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษาที่เปด
การศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได 
กับการศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สปัดาห 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
๖. การคิดหนวยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ท่ีใชเวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต  
ระบบทวิภาค 

 ๖.๕ การคนควาอิสระ  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๖ วิทยานิพนธ  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  
ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
 ๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหมีจํานวนหนวยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
 ๗.๒ ปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต  

โดยแบงการศึกษาเปน  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวจัิยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต  และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 

  แผน  ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา  โดยไมตองทําวิทยานิพนธ  
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา  ๓  หนวยกิต  และไมเกิน  ๖  หนวยกิต 

 ๗.๓ ปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน  ๒  แบบ  โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 
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  แบบ  ๑  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๔๘  หนวยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๗๒  หนวยกิต 

   ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม  แบบ  ๑.๑  และแบบ  ๑.๒  จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๓๖  หนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๔๘  หนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 

   ท้ังนี้  วิทยานิพนธตามแบบ  ๒.๑  และ  แบบ  ๒.๒  จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

๘. การรับและเทียบโอนหนวยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต  
รายวิชา  หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ใหกับนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ  ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได  ท้ังนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  จํานวนไมนอยกวา  ๕  คน  โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา  ๑  
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หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่ 
เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น  และตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๙.๑ ปริญญาโท 
  ๙.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  จํานวนอยางนอย  ๓  คน 

  ๙.๑.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๑.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๑.๔ อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๙.๒ ปริญญาเอก 
  ๙.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  จํานวนอยางนอย  ๓  คน 

  ๙.๒.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๒.๔ อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน  ใหเปนไปตามขอ  ๙.๑.๑  และ  ๙.๑.๔  โดยอนุโลม 

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 ๑๐.๑ อาจารยประจํา  ๑  คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกไดไมเกิน  ๕  คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา  ๕  คน  ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน  ๑๐  คน 

 ๑๐.๒ อาจารยประจํา  ๑  คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน  ๑๕  คน 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ  ๑  คน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ  ๓  คน  ท้ังนี้   
ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 ๑๐.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 
 ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 
 ๑๑.๓ ปริญญาโท  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 ๑๑.๔ ปริญญาเอก  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ท่ีมีผล

การเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 
๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๑๕  หนวยกิต

ในแตละภาคการศึกษาปกติ  และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร  ดังนี้ 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  

๓  ปการศึกษา 
 ๑๒.๒ ปริญญาโท  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๕  ปการศึกษา 
 ๑๒.๓ ปริญญาเอก  ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา

ศึกษาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา  สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน  ๖  ปการศึกษา 

 การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต
ท่ีกําหนดขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได  แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 

๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ตองเรียนครบตามจํานวน

หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท 
  ๑๓.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา

ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ 
การตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 

  ๑๓.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  พรอมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา 
นั้นแตงตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 

  ๑๓.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  และสอบผานการ
สอบประมวลความรู  (Comprehensive  Examination)  ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๓.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย  ๑  ภาษาตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  
เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ  เสนอวิทยานิพนธ  และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน 
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  
(Peer  Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  ๑๓.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา   ๓.๐๐   จากระบบ   ๔   ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   สอบผาน
ภาษาตางประเทศอยางนอย  ๑  ภาษา  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ  เสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ  ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
จากภายในและภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

๑๔ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใหใชชื่อวา   “ประกาศนียบัตรบัณฑิต   (Graduate  

Diploma)”  อักษรยอ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 
 ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหใชชื่อวา  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรยอ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แลวตามดวยชื่อ
สาขาวิชาตอทาย 

 ๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ๑๕.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 ๑๕.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุง

ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕  ป  และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  ๕  ป 

๑๗. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอดุมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


