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ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ตาม 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

และ 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ประเด็น ปริญญาตรี หมายเหตุ 
วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญา

ตรี (ต่อเนื่อง) 
1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน ที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1. กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 
วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
2. เฉพาะหลักสูตรปฏบิัติการ 
-  อย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ 
-  เป็นบุคคลของหน่วยงานอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 2 คน 

2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 2 
ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการ
ปฏิบัติการ 

1. เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติ  
อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วมผลิตที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี แต่ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 
ปี 
2. เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติ 
ใช้ประสบการณ์ได้สำหรับบุคลากรของสถาบัน
ร่วมผลิต 
 
 

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 1.คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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ประเด็น ปริญญาตรี หมายเหตุ 
วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญา

ตรี (ต่อเนื่อง) 
4.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
อาจารย์ประจำ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
2. หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
2. มีประสบการณ์ทางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6ปี 
3. ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

 
 

5.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี   
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน บัณฑิตศึกษา หมายเหตุ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1. เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
2. กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกแม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังสำเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะ
ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น 
ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 
ชิ้น ภายใน 5 ป ี
 
3. หลักสูตรปริญญาเอก อนุโลมผู้สอนวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีตำแหน่ง

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า  มีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 
 

คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจำ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
2. ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1รายการในรอบ 5ปี
ย้อนหลัง 
 

อาจารย์ประจำ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
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เกณฑ์การประเมิน บัณฑิตศึกษา หมายเหตุ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
 
อาจารย์พิเศษ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
2. มีประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย1รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
3. ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

2. ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 
อาจารย์พิเศษ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
2. มีประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
3. ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

วิชาการต่ำกว่า รศ.สอนในวิชาที่ไม่ใช่วิชา
ของหลักสูตรได้ 

5. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

อาจารย์ประจำ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทาง

อาจารย์ประจำ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง
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เกณฑ์การประเมิน บัณฑิตศึกษา หมายเหตุ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย  

 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 
3. หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
3. หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กา
หนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย อาจารย์
ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่
น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

จำนวนและคุณสมบัติของกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรในปีที่นักศึกษาเข้าเรียน (เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 หรือเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 
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อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 
3. หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กาหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 
3. หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กา
หนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

แผน ก1 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
 
 
แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
นำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 
แผน ข 
รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษระใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ 

แบบ 1 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 
แบบ 2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

 
 

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมี
ตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง 
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 
15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
การค้นคว้าอิสระ 

หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา 
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อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คนต่อนักศึกษาปริญญาโท 15 คน 
10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี   

 

 


