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องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเปน็
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเปน็อาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเปน็อาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ 
ว569 ลงวันที่ 18 เมย. 2549 ก าหนดว่า 
 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดบั
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาวชิาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 
11 มีค. 2557 ก าหนดว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/

กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวนไมน่้อยกว่า 3 คน 
ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวชิาของหลักสูตร 
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ที่เปิดสอน 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเปน็อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ หรืออาจารย์ผูส้อบ
วิทยานพินธ์ หรืออาจารย์ผูส้อน 

มีคุณสมบัติเปน็อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู้สอน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
3. คุณสมบัติของ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไป ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กันจ านวน
อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ข้ึนไป ในสาขาวชิา
นั้นหรือสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั  มีคุณวฒุิปริญญา
โทหรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่
ต่ ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่
สัมพันธ์กัน และ 
1. มีประสบการณ์ด้านการสอน 

และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
รับปริญญา  

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั  มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน และ 
1. มีประสบการณ์ด้านการสอน 

และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย

ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
0506(4)/ว867  
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่า  
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ 
แม้จะยังไม่มผีลงานวิจยัหลังจากส าเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิม
สอน จะต้องมีผลงานวิจัยจงึจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต่ ากวา่รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน 
และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

1. เป็นอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต่ ากวา่รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน 
และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี ้
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารยท์ีม่ีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึง่เกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ กลบัเข้ามา
ท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาไดโ้ดยใช้
ระบบการจา้งพนักงานมหาวิทยาลัย คือมี
สัญญาจา้งที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและ
มีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชดัเจน 
อาจารย์ดังกลา่วสามารถปฏิบตัหิน้าที่เป็น
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
และอาจารยผ์ู้สอนได ้

2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลักได้
ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวทิยานิพนธ์
ก่อนการเกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต่ ากวา่รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
รับปริญญา  

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน
และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาที่เปดิสอนเป็นอย่าง
ดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรทีไ่ม่อยู่ในสายวชิาการ 
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่
ต้องพิจารณาดา้นคุณวฒุิและต าแหน่งทาง
วิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเปน็บุคลากร
ประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเปน็อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานัน้ๆ 
เป็นที่ยอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนัน้เทียบได้ไม่ต่ า
กว่าระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด  
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    ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์ หรืออาจารย์ผูส้อน ที่ได้รับคุณวฒุิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารยข์ึ้นไปใน
สาขาวชิาที่เปิดสอน สถาบนัอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นแทนเป็นกรณีๆ ไป 
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนัน้ด้วย  

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์   

 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั ที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่
สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
รับปริญญา  

1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต่ ากวา่รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เทา่นัน้) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบบัเตม็ใน
การประชุมทางวชิาการ
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานพินธ์ซึ่งเก่ียวข้องกับสิง่ประดิษฐ์ การจด
ทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบตัรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการได้  โดยพจิารณาจากปทีี่ได้รับสทิธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปทีี่ขอจด 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
9. ภาระงานอาจารย์

ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 
คน 
 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานพินธ์ 1 คนเทียบเท่ากบั 
นักศึกษาที่ค้นควา้อิสระ 3 คน 
 
 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 
 
 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คน
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพ
สูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือ
วิจัย รวมทั้งผู้ที่ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยา่ง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 ควรมอีย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 
ปี โดยนับรวมปทีี่ประเมิน 
 

ควรมอีย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 
ปี โดยนับรวมปทีี่ประเมิน 
 

เป็นเจตนารมณท์ี่ประสงค์ให้มีการพัฒนา
งานวิจยัอย่างสม่า่เสมอ 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนมุัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที ่
8) 

รวม  เกณฑ์ 3 ข้อ  เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี   

เกณฑ์การประเมิน                                                                คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

2. คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน  
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวชิาที่เปิดสอน  

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน  2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการ

ปฏิบัติการ 
3. คุณสมบัติอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาวชิาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากว่าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กนั 

หรือสาขาวิชาของรายวชิาที่สอน  
- หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยป์ระจ าเปน็ผู้รับผิดชอบรายวชิานั้น 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ป ี

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
1) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ข้ึนไป 
 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กนั หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 

1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวชิาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กนั หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทาง

วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ

อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเปน็ผู้รับผิดชอบรายวชิานั้น 

- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยป์ระจ าเปน็
ผู้รับผิดชอบรายวชิานั้น 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ทีป่รึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากวา่รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง

น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
6. คุณสมบัติของอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถา้มี) 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้

หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน   
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึง่ตรง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไมน่้อยกว่า 
10 เรื่อง  
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรูค้วาม

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธก์ับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไมน่้อยกว่า 5 เรื่อง 
  
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรูค้วาม

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธก์ับหัวข้อ
วิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผา่นความเห็นชอบของสภาสถาบนั
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
7. คุณสมบัติของอาจารย ์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานพินธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม 
 
 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวทิยานิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอก  
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย  

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

และด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน   
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง

น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึง่ตรง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไมน่้อยกว่า 
10 เรื่อง  
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรูค้วาม

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธก์ับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไมน่้อยกว่า 5 เรื่อง  
 
-  หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธก์ับหัวข้อ
วิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผา่นความเห็นชอบของสภาสถาบนั
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

 แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

 แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เร่ือง 
  แผน ก2 

- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการ
โดยบทความทีน่ าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมทางวชิาการ (Proceeding)   
 
 
 

 แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศของ กกอ.  
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึง่ของการค้นคว้าอิสระต้องได้รบัการ

เผยแพร่ในลักษระใดลักษณะหนึ่งที่สบืค้นได้ 

 

9. ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ 
- อาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน  

 การค้นคว้าอิสระ 
- อาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน   
- หากอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวชิาการระดบัรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 1 คนต่อนักศึกษา 

10 คน 
- หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาทีท่ าวิทยานพินธ์ 1 คนเทียบเท่ากบันักศึกษาที่ค้นควา้อิสระ 3 คน  

10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 
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2) หลักสูตรระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต และประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสงู  
เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

2. คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ 
   เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดย 
   อย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

-   คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 
-   มีผลงานทางวชิาการอย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดย  
   อย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย 

-   คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ  
    เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
-   มีผลงานทางวชิาการอย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 
    อย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้น หรือ

สาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
 
-  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวชิาการอย่าง

น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กนั หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้น หรือ
สาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
-  มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาทีส่อนไมน่้อยกว่า 6 ปี 
-  ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์

ประจ าเปน็ผู้รับผิดชอบรายวชิานั้น 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
-  มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาทีส่อน ไมน่้อยกว่า 4 ปี 
-  ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า

เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้ 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกลา่วเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

ผลการประเมิน ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่น” หากไมผ่่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น”  

 

 

  


