
องคป์ระกอบและตวับ่งชี้ของ
การประกนัคณุภาพภายในระดบัหลกัสูตร : 

องคป์ระกอบที่ 1 การกาํกบัมาตรฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กุมภาพนัธ์ 25601

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี้
1. การกาํกบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรที่กาํหนดโดย สกอ. 

2. บณัฑติ 2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ
2.2 การไดง้านทาํหรอืผลงานวจิยัของผูส้าํเรจ็
การศึกษา

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร
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องคป์ระกอบ ตวับ่งชี้
3. นกัศึกษา 3.1 การรบันกัศึกษา 

3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศึกษา
3.3 ผลที่เกดิกบันกัศึกษา 

 4. อาจารย์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์
4.2 คณุภาพอาจารย ์
4.3 ผลที่เกดิกบัอาจารย์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร
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องคป์ระกอบ ตวับ่งชี้
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร
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ประเด็นการพจิารณาในการกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตร 
(ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ พ.ศ.2548)
เกณฑ์การประเมิน ป.ตรี ป.

บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิต
ชั้นสูง ป.เอก

1. จํานวนอาจารย์ประจาํหลกัสตูร     

2. คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจําหลกัสตูร     

3. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร    

4. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน    

5. คุณสมบัตขิองอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  

6. คุณสมบัตขิองอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี)  

7. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์  

8. การตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศกึษา  

9. ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

 

11. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด     

รวม 3 5 11 5 11 5

ประเด็นการพจิารณาในการกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตร 
(ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ พ.ศ.2558)
เกณฑ์การประเมิน ป.ตรี ป.

บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิต
ชั้นสูง ป.เอก

1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร     

2. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร     

3. คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจําหลกัสตูร     

4. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน     

5. คุณสมบัตขิองอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  

6. คุณสมบัตขิองอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี)  

7. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์  

8. การตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศกึษา  

9. ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา  

10. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด     

รวม 5 5 10 5 10 6

ผลการกาํกบัมาตรฐาน

 ผลการประเมนิการกาํกับมาตรฐาน กาํหนดไว้เป็น 
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

 หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน และมีผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)
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ผลการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร

คะแนน ระดบัคุณภาพ
0.01-2.00 น้อย
2.01-3.00 ปานกลาง
3.01-4.00 ดี
4.01-5.00 ดมีาก
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตัวบ่งชี ้ อธ ิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาํเนินงานในประเดน็ท ี่เกี่ยวข้อง

1. การกาํกับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท ี่กาํหนด
โดย สกอ . 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 ฉบับ พ .ศ.2548
ปริญญาตรี   เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑติศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
 ฉบับ พ .ศ.2558
ปริญญาตรี   เกณฑ์ 5 ข้อ
บัณฑติศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
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องค์ประกอบใน
การประกันคณุภาพ

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2. บณัฑติ 2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ

 ผลประเมินคณุภาพบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาต ิ

(โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี)

2.2 การไดง้านทาํหรอื
ผลงานวจิยัของผูส้าํเรจ็การศึกษา

 ผลบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านทาํหรอื
ประกอบอาชีพอสิระ 

 ผลงานของนกัศึกษาปรญิญาโท/เอก
ที่ตพีมิพห์รอืเผยแพร่
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องค์ประกอบใน
การประกันคณุภาพ

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

3. นกัศึกษา 3.1 การรบันกัศึกษา  การรบันกัศึกษา
 การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศึกษา

3.2 การสง่เสรมิและ
พฒันานกัศึกษา

 การควบคมุการดูแลการใหค้าํปรกึษาวชิาการและแนะ
แนวแกน่กัศึกษาในระดบัปรญิญาตร ี

 การควบคมุดูแลการใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศึกษา

 การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการเสรมิสรา้งทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกดิกบั
นกัศึกษา 

 อตัราการคงอยู่ของนกัศึกษา  
 อตัราการสาํเรจ็การศึกษา   
 ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของ

นกัศึกษา
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 4. อาจารย์ 4.1 การบรหิารและ
พฒันาอาจารย์

 การรบัและแต่งต ัง้อาจารย ์
ประจาํหลกัสูตร

 การบรหิารอาจารย ์
 การสง่เสรมิและพฒันา

อาจารย์
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตวับ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาํเนินงานใน
ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง

 4. อาจารย ์(ต่อ) 4.2 คณุภาพ
อาจารย ์

 รอ้ยละอาจารยท์ี่มีคณุวฒุปิรญิญาเอก
 รอ้ยละอาจารยท์ี่มีตาํแหน่งทาง

วชิาการ
 ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์
 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรปรญิญาเอกที่ไดร้บัการ
อา้งองิในฐานขอ้มูล TCI และ 
SCOPUS ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตร

4.3 ผลที่เกดิกบั
อาจารย์

 อตัราการคงอยู่ของอาจารย์
 ความพงึพอใจของอาจารย์
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตวับ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาํเนินงาน
ในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง

5. หลกัสูตร 
การเรยีนการสอน การ
ประเมินผูเ้รยีน

5.1 สาระของรายวชิา
ในหลกัสูตร

 หลกัคดิในการออกแบบหลกัสูตร 
ขอ้มูลที่ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรและ
วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร

 การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตาม
ความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ

 การพจิารณาอนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธ์
และการคน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศึกษา
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตวับ่งชี ้ อธ ิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาํเนินงานในประเดน็ท ี่
เกี่ยวข้อง

5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน 
การประเมินผู้ เรียน 
(ต่อ)

5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอน

 การพจิารณากาํหนดผู้สอน
 การกาํกับ ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํ มคอ .3 และ 

มคอ .4 และการจดัการเรียนการสอน
 การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีท ี่มีการ

บูรณาการกับการวจิยั การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
และการทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม

 การควบคุมหวัข้อวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระใน
ระดบับัณฑติศกึษา ให้สอดคล้องกับสาขาวชิาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์

 การแต่งตัง้อาจารย์ท ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้า
อสิระในระดบับัณฑติศกึษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพ ันธ์กับหวัข้อวทิยานิพนธ์

 การช่วยเหลือ  กาํกับ ตดิตาม ในการทาํวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอสิระและการตพีมิพ์ผลงานในระดบั
บัณฑติศกึษา 15

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตวับ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาํเนินงานใน
ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง

5. หลกัสูตร 
การเรยีนการสอน 
การประเมินผูเ้รยีน 
(ต่อ)

5.3 การประเมิน
ผูเ้รยีน

 การประเมินผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิ

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูข้อง
นกัศึกษา

 การกาํกบัการประเมินการจดัการเรยีนการสอน
และประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7)

 การประเมินวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระใน
ระดบับณัฑติศึกษา
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องคป์ระกอบใน
การประกนัคณุภาพ

หลกัสูตร

ตวับ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการ
ดาํเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

5. หลกัสูตร 
การเรยีนการสอน 
การประเมินผูเ้รยีน 
(ต่อ)

5.4  ผลการดาํเนินงาน
หลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ

 ผลการดาํเนินงานตามตวั
บ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศึกษา
แหง่ชาต ิ

17

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพหลักสูตร

ตวับ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาํเนินงานในประเดน็ที่
เกี่ยวข้อง

6. สิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้

6.1  สิง่
สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้

 ระบบการดาํเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนั
โดยมีสว่นรว่มของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
เพือ่ใหม้ีสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

 จาํนวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่เพยีงพอและ
เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน

 กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความ
พงึพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต์่อสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้

18

คาํอธบิายตวับ่งชี้ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรและเกณฑ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2548 / พ.ศ.2558

องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
ตวับ่งชี้ที่ 1.1   การบรหิารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที่

กาํหนดโดย สกอ. 

19

ประเด็นในการกํากับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  พ.ศ.2548

20



หลักสูตรปริญญาตรี โท และ เอก

21

เกณฑก์ารประเมิน ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

1. จาํนวนอาจารย ์
ประจาํหลกัสูตร

 ไม่นอ้ยกว่า 5 คน 
และ

 เป็นอาจารยป์ระจาํเกนิ
กว่า 1 หลกัสูตรไม่ได ้
และ

 ประจาํหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตามหลกัสูตร
นั้น

 ไม่นอ้ยกว่า 5 คน 
และ

 เป็นอาจารยป์ระจาํเกนิ
กว่า 1 หลกัสูตรไม่ได ้
และ

 ประจาํหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น

 ไม่นอ้ยกว่า 5 คน 
และ

 เป็นอาจารยป์ระจาํเกนิ
กว่า 1 หลกัสูตรไม่ได ้
และ

 ประจาํหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548

22

หมายเหตุ

หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549
 อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุ

วิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว

 อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาเดียวกันได้อีก 1 
หลักสูตร 

23

หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว254  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557
 กรณีหลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา กําหนดให้ต้องมีอาจารย์

ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน 

หมายเหตุ (ต่อ)

24



เกณฑ์การ
ประเมิน

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท
หรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

 ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น 

 มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน

 ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น 

 มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน

25

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

คุณวุฒิไม่ต่าํกวา่ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน

คุณวุฒิไม่ต่าํกวา่
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน

26

เกณฑก์ารประเมิน ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

4. คุณสมบัตขิอง
อาจารย์ผู้สอน

 อาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มคีุณวุฒิปริญญาโทหรือดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํา่กว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่
สัมพนัธ์กัน และ 

 มปีระสบการณ์ด้านการสอน 
และ

 มปีระสบการณ์ในการทําวจิัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

 อาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่
ตํา่กว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่
สัมพนัธ์กัน และ
 มปีระสบการณ์ด้านการสอน 

และ
 มปีระสบการณ์ในการทําวจิัย

ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

27

หมายเหตุ

หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
 ในกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17 ของเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

“ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับ
จากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวจิัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญา
เอก  และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได”้

   
28



เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

5. คณุสมบตัขิอง
อาจารยท์ี่ปรกึษา
วทิยานิพนธห์ลกั
และอาจารยท์ี่
ปรกึษา
การคน้ควา้อสิระ

 เป็นอาจารยป์ระจาํที่มี
คณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํา่กวา่รอง
ศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานั้นหรอื
สาขาวชิาที่สมัพนัธก์นั 
และ
 มีประสบการณ์ในการทาํ

วจิยัที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา 

 เป็นอาจารยป์ระจาํที่มี
คณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํา่กวา่รอง
ศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานั้นหรอื
สาขาวชิาที่สมัพนัธก์นั 
และ
 มีประสบการณ์ในการทาํ

วจิยัที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา 

29

หมายเหตุ

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษยีณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้
 หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑฯ์ ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ

ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาไดโ้ดยใช้ระบบการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการ
กําหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารยด์ังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้

30

หมายเหตุ (ต่อ)

 “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอายุ

31

เกณฑ์การ
ประเมิน

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

6. คณุสมบตัขิอง
อาจารยท์ี่ปรกึษา
วทิยานิพนธร์ว่ม 
(ถา้มี)

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอื
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกที่มี
คณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ
ไม่ตํา่กว่ารองศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานั้นหรอื
สาขาวชิาที่สมัพนัธก์นั และ

2. มีประสบการณ์ในการทาํ
วจิยัที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอื
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกที่มี
คณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ
ไม่ตํา่กว่ารองศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานั้นหรอื
สาขาวชิาที่สมัพนัธก์นั และ
2. มีประสบการณ์ในการทาํ
วจิยัที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา

32



หมายเหตุ

แนวทางบรหิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 7.6 
 ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถงึบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนเป็น

อย่างด ีซึง่อาจเป็นบคุลากรทีไ่มอ่ยู่ในสายวชิาการ หรอืเป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 
โดยไมต่อ้งพจิารณาดา้นคุณวุฒแิละตาํแหน่งทางวชิาการ ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกัตอ้งเป็นบคุลากรประจาํในสถาบนัเท่านัน้ ส่วน
ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม อาจเป็นบคุคลากรประจาํใน
สถาบนัหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูง
ในสาขาวชิานัน้ๆ เป็นทีย่อมรบัในระดบัหน่วยงานหรอืระดบักระทรวงหรอืวงการวชิาชพี
ดา้นนัน้ เทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่ระดบั 9 ขึ้นไป ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกาํหนด 33

หมายเหตุ (ต่อ)

 กรณีหลกัสูตรปรญิญาเอกไม่มีอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ ์หรอือาจารยผ์ูส้อน ที่ไดร้บัคณุวฒุปิรญิญาเอก หรอืไม่เป็นผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการตัง้แต่รองศาสตราจารยข์ึ้นไปในสาขาวชิาที่เปิดสอน 
สถาบนัอดุมศึกษาอาจแต่งต ัง้ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นแทนเป็นกรณีๆ ไป โดย
ความเหน็ชอบของสภาสถาบนัอดุมศึกษา และตอ้งแจง้ กกอ.ใหร้บัทราบการ
แต่งต ัง้น ัน้ดว้ย
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เกณฑก์ารประเมิน ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

7. คณุสมบตัขิอง
อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ ์

 อาจารยป์ระจาํและ
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั ทีม่คีุณวุฒปิรญิญา
เอกหรอืดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไมต่ํา่กวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิา
นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์
กนั และ

 มปีระสบการณใ์นการทาํวจิยั
ทีไ่มใ่ช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา

 อาจารยป์ระจาํและ
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั ทีม่คีุณวุฒปิรญิญา
เอกหรอืดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไมต่ํา่กวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิา
นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์
กนั และ
 มปีระสบการณใ์นการทาํวจิยั

ทีไ่มใ่ช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา
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เกณฑก์ารประเมิน ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

8. การตพีมิพ ์
เผยแพรผ่ลงาน
ของผูส้าํเรจ็
การศึกษา

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ตอ้งเป็นรายงานสบืเนื่อง
ฉบบัเตม็ในการประชมุ
วชิาการ (proceedings) 
หรอืวารสาร หรอืสิง่พมิพ ์
วชิาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรอื 
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

วารสารหรอืสิง่พมิพ ์
วชิาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารว่มกล ัน่กรอง 
(peer review) 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

36



หมายเหตุ 

วทิยานิพนธซ์ึ่งเกี่ยวขอ้งกบัสิง่ประดิษฐ ์
การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร สามารถทดแทนการ
ตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการได ้โดยพจิารณา
จากปีที่ไดร้บัสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร ไม่ใช่ปีที่ขอจด

37
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9. ภาระงานอาจารย ์
ที่ปรกึษา
วทิยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระใน
ระดบับณัฑติศึกษา

วทิยานิพนธ ์
• อาจารย ์1 ต่อ นกัศึกษา 5 คน

การคน้ควา้อสิระ 
• อาจารย ์1 ต่อ นกัศึกษา 15 คน 
• หากเป็นที่ปรกึษาทัง้ 2 ประเภทให ้

เทยีบสดัสว่นนกัศึกษาที่ทาํ
วทิยานิพนธ์ 1 คนเทยีบเท่ากบั 
นกัศึกษาที่คน้ควา้อสิระ 3 คน

วทิยานิพนธ์
• อาจารย ์1 ต่อ 

นกัศึกษา 5 
คน 

38

หมายเหตุ

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 10 
 อาจารยป์ระจาํ 1 คนเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธไ์ดไ้ม่เกนิ 5 

คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจาํที่มีศกัยภาพพรอ้มที่จะดูแล
นกัศึกษาไดม้ากกว่า 5 คน ใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของ
สถาบนัอดุมศึกษา แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิ 10 คน  

39

เกณฑก์ารประเมิน ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

10. อาจารยท์ี่ปรกึษา
วทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศึกษามี
ผลงานวจิยัอย่าง
ต่อเนื่องและสมํา่เสมอ

ควรมีอย่างนอ้ย 1 
เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนบัรวมปีที่
ประเมิน

ควรมีอย่างนอ้ย 1 
เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนบัรวมปีที่
ประเมิน

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพฒันางานวจิัยอย่างสมํ่าเสมอ40



เกณฑ์การ
ประเมนิ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

11. การ
ปรบัปรุง
หลกัสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่
กาํหนด

ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี
(จะตอ้งปรบัปรุงใหเ้สรจ็
และอนุมตั/ิใหค้วาม
เหน็ชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั 
เพือ่ใหห้ลกัสูตรใชง้านในปี
ที่ 6)
หมายเหต ุ: สาํหรบัหลกัสูตร 
5 ปี ประกาศใชใ้นปีที่ 7 หรอื
หลกัสูตร 6 ปี ประกาศใชใ้นปี
ที่ 8)

ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี
(จะตอ้งปรบัปรุงใหเ้สรจ็
และอนุมตั/ิใหค้วาม
เหน็ชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั 
เพือ่ใหห้ลกัสูตรใชง้าน
ในปีที่ 6)
 

ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี
(จะตอ้งปรบัปรุงให ้
เสรจ็และอนุมตั/ิให ้
ความเหน็ชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั 
เพือ่ใหห้ลกัสูตรใชง้าน
ในปีที่ 6)

41

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
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เกณฑก์าร
ประเมิน

ประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง

1. จาํนวน
อาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตร

 ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และ
 เป็นอาจารยป์ระจาํเกนิกวา่ 

1 หลกัสูตรไม่ได ้และ
 ประจาํหลกัสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น

 ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และ
 เป็นอาจารยป์ระจาํเกนิกวา่ 

1 หลกัสูตรไม่ได ้และ
 ประจาํหลกัสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548
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เกณฑ์การ
ประเมิน

ประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง

2. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

 ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น 
 มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน

 ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น 
 มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 44



เกณฑ์การ
ประเมิน

ประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง

3. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน
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เกณฑก์าร
ประเมิน

ประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง

4. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอน

 อาจารย์ประจาํหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มคีุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํา่กว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธ์กัน และ 

 มปีระสบการณ์ด้านการสอน และ
 มปีระสบการณ์ในการทําวจิยัที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

 อาจารย์ประจาํหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดาํรงตาํแหน่ง
ทางวชิาการไม่ตํา่กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธ์กัน และ
 มปีระสบการณ์ด้านการสอน และ
 มปีระสบการณ์ในการทําวจิยัที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 
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เกณฑก์ารประเมิน ประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง

11. การปรบัปรุง
หลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กาํหนด

ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี
(จะตอ้งปรบัปรุงใหเ้สรจ็
และอนุมตั/ิใหค้วาม
เหน็ชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั 
เพือ่ใหห้ลกัสูตรใชง้านใน
ปีที่ 6)
 

ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี
(จะตอ้งปรบัปรุงใหเ้สรจ็และ
อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบ
โดยสภามหาวทิยาลยั/
สถาบนั เพือ่ใหห้ลกัสูตรใช้
งานในปีที่ 6)
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เกณฑก์ารประเมิน ปรญิญา
ตรี

ป.
บณัฑติ

ปรญิญา
โท

ป.
บณัฑติ
ชัน้สูง

ปรญิญา
เอก

รวม เกณฑ ์
3 ขอ้

เกณฑ ์
5 ขอ้

เกณฑ ์
11 ขอ้

เกณฑ์
 5 ขอ้

เกณฑ ์
11 ขอ้

ประเด็นการกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
พ.ศ. 2548
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ประเด็นในการกํากับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  พ.ศ.2558
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หลักสูตรปริญญาตรี

50

เกณฑ์การประเมนิ ปรญิญาตรี
วชิาการ วชิาชีพ/ปฏิบัตกิาร

1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร

 ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และ
 เป็นอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรไม่ได ้และ
 ประจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร

 คุณวฒุิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่า
กวา่ผูช้่วยศาสตราจารย ์ในสาขาที่ตรง
หรือสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 
รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั

 คุณวฒุิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่า
กวา่ผูช้่วยศาสตราจารย ์ในสาขาที่ตรง
หรือสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 
รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั

 อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตร จาํนวน  
2 ใน 5 คน ตอ้งมีประสบการณ์ ในดา้น
การปฏิบตัิการ

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การ
ประเมนิ

ปรญิญาตรี
วชิาการ วชิาชีพ/ปฏบิัตกิาร

3. คุณสมบัติ
อาจารย์
ประจาํ
หลักสูตร

 คุณวฒุิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่ง
ทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ผูช้่วยศาสตราจารย ์ในสาขาที่ตรง
หรือสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การ
ประเมนิ

ปริญญาตรี
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4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

 อาจารย์ประจาํ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ
ไม่ตํ่ากวา่ผูช้่วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั 
หรือสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 
 หากเป็นอาจารยผ์ูส้อนก่อนเกณฑน์ี้ประกาศใช ้อนุโลมคุณวฒุิระดบั
ปริญญาตรีได้

 อาจารย์พเิศษ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาโท หรือคุณวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์ทาํงานที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาที่สอนไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี
 ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวชิา โดยมีอาจารย์
ประจาํเป็นผูร้ับผดิชอบรายวชิานั้น
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10. การปรบัปรุง
หลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กาํหนด

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี
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หลักสูตรปริญญาโท และ เอก

55

เกณฑ์การประเมนิ บณัฑติศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร

 ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และ
 เป็นอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรไม่ได ้และ
 ประจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร

 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารยข์ึ้นไป

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 
รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดย
อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิยั

 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาํแหน่งศาสตราจารยข์ึ้นไป

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 
รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่ง
นอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั
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ปริญญาโท ปริญญาเอก

3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

 คุณวฒุิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า

 มีผลงานทางวชิาการอยา่ง
นอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 
รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั

 คุณวฒุิขั้นตํ่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาํแหน่ง
รองศาสตราจารยข์ึ้นไป

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 
3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิยั
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4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

 อาจารย์ประจาํ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั 
หรือสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 
 ตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมี
ผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการใน
รอบ 5 ปียอ้นหลงั

 อาจารย์พเิศษ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั 
หรือสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 
 มีประสบการณ์ทาํงานที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิา
ที่สอนและมีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 
รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
 ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวชิา โดยมีอาจารยป์ระจาํเป็นผูร้ับผดิชอบ
รายวชิานั้น

 อาจารย์ประจาํ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่
สมัพนัธ์กนั หรือสาขาวชิาของรายวิชาที่สอน 
 ตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงาน
ทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั

 อาจารย์พเิศษ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่
สมัพนัธ์กนั หรือสาขาวชิาของรายวิชาที่สอน 
 มีประสบการณ์ทาํงานที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาที่สอน
และมีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 
5 ปียอ้นหลงั 
 ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวชิา 
โดยมีอาจารยป์ระจาํเป็นผูร้ับผดิชอบรายวชิานั้น58
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5. คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
วทิยานิพนธ์
หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษา
การค้นคว้า
อิสระ

 เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่มี
คุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั และ
 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 

รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดย
อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิยั 

 เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั และ
 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 

รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่ง
นอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
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6. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์
ร่วม (ถ้าม)ี

 อาจารย์ประจาํ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั  
 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการใน
รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิยั 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 มีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการตีพิมพเ์ผยแพร่
ในระดบัชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้
วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 10 
เรื่อง 
 หากไม่มีคุณวฒุิหรือประสบการณ์ตามที่กาํหนด
จะตอ้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้
วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ โดยผา่นความ
เห็นชอบของสภาสถาบนัและแจง้ กกอ. ทราบ

 อาจารย์ประจาํ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั  
 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 
5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิยั 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 มีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการตีพิมพเ์ผยแพร่
ในระดบันานาชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้
วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 5 เรื่อง 
 หากไม่มีคุณวฒุิหรือประสบการณ์ตามที่กาํหนด
จะตอ้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้
วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ โดยผา่นความ
เห็นชอบของสภาสถาบนัและแจง้ กกอ. ทราบ60
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7. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอบ
วทิยานิพนธ์

 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรและผูท้รงคุณวฒุิจากภายนอกไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์ตอ้งไม่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกัหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

  อาจารย์ประจําหลักสูตร
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สมัพนัธ์กนั
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดบัชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์หรือ
การคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 10 เรื่อง 
 หากไม่มีคุณวฒุิหรือประสบการณ์ตามที่กาํหนด
จะตอ้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์หรือการ
คน้ควา้อิสระ โดยผา่นความเห็นชอบของสภาสถาบนัและ
แจง้ กกอ. ทราบ

 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรและผูท้รงคุณวฒุิจากภายนอกไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒุิจาก
ภายนอก 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สมัพนัธ์กนั  
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดบันานาชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์
หรือการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 5 เรื่อง 
 หากไม่มีคุณวฒุิหรือประสบการณ์ตามที่กาํหนดจะตอ้ง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้
อิสระ โดยผา่นความเห็นชอบของสภาสถาบนัและแจง้ 
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8. การตพีมิพ์
เผยแพร่
ผลงานของ
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

 แผน ก1
 ตอ้งไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.

 แผน ก2
 ตอ้งไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือนาํเสนอต่อที่ประชุม
วชิาการโดยบทความที่นาํเสนอไดร้ับการ
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วชิาการ (Proceeding)  

 แผน ข
 รายงานการคน้ควา้หรือส่วนหนึ่งของการ
คน้ควา้อิสระตอ้งไดร้ับการเผยแพร่ในลกัษระ
ใดลกัษณะหนึ่งที่สืบคน้ได้

 แบบ 1
 ตอ้งไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อยา่ง
นอ้ย 2 เรื่อง

 แบบ 2
 ตอ้งไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
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9. ภาระงาน
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วทิยานิพนธ์
และการ
ค้นคว้าอิสระ
ในระดบั
บัณฑิตศึกษา

 วทิยานิพนธ์
 อาจารยค์ุณวฒุิปริญญาเอก 1 คนต่อนกัศึกษา 5 คน 

 การค้นคว้าอิสระ
 อาจารยค์ุณวฒุิปริญญาเอก 1 คนต่อนกัศึกษา 15 คน 

 หากเป็นทีป่รึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทยีบสัดส่วนนักศึกษาทีท่าํวทิยานิพนธ์ 1 คนเทยีบเท่ากับ
นักศึกษาทีค่้นคว้าอิสระ 3 คน 

 หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมตีาํแหน่งทางวชิาการ หรือปริญญาโทและมตีาํแหน่งทาง
วชิาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน

10. การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ
ระยะเวลาที่
กําหนด

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 
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1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร

 ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และ
 เป็นอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรไม่ได ้และ
 ประจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร

 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารยข์ึ้นไป

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 
รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดย
อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิยั

 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาํแหน่งศาสตราจารยข์ึ้นไป

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 
รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่ง
นอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
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3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

 คุณวฒุิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า

 มีผลงานทางวชิาการอยา่ง
นอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 
รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั

 คุณวฒุิขั้นตํ่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาํแหน่ง
รองศาสตราจารยข์ึ้นไป

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 
3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิยั

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
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4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

 อาจารย์ประจาํ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั 
หรือสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 
 ตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมี
ผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการใน
รอบ 5 ปียอ้นหลงั

 อาจารย์พเิศษ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั 
หรือสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 
 มีประสบการณ์ทาํงานที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิา
ที่สอนไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี
 ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวชิา โดยมีอาจารยป์ระจาํเป็นผูร้ับผดิชอบ
รายวชิานั้น

 อาจารย์ประจาํ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่
สมัพนัธ์กนั หรือสาขาวชิาของรายวิชาที่สอน 
 ตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงาน
ทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั

 อาจารย์พเิศษ
 คุณวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 มีประสบการณ์ทาํงานที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาที่สอน 
ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี
 ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวชิา 
โดยมีอาจารยป์ระจาํเป็นผูร้ับผดิชอบรายวชิานั้น
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5. การปรบัปรุง
หลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กาํหนด

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี
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