ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
---------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบัน ใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ
และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุก
สาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
3. ใหยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.
2533” ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533
3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542”
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงมุงใหมีความสัมพันธ
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของสถาบัน
อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดยี งิ่ ขึ้น และควรเปนหลักสูตรการศึกษา
ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา

-24.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ
โดยกระบวนการวิจยั เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นได
อยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหกําหนดระยะเวลาและจําหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับระบบการศึกษานัน้ รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
6. การคิดหนวยกิต
6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอ ยกวา 15 ชัว่ โมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมคี าเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ทีใ่ ชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.5 การคนควาอิสระ ทีใ่ ชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่งโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.6 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1
หนวยกิตระบบทวิภาค

-37. โครงสรางหลักสูตร
7.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
7.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมี
การคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
7.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใ หม
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
72 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
48 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

-48. การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา
หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษา
ที่มีความรู ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิต
ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติทดี่ เี กี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุ
ไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานัน้ และตองมีคุณสมบัติดังนี้
9.1 ปริญญาโท
9.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว ม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจยั ที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารยประจําและผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

-59.2 ปริญญาเอก
9.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ กัน จํานวนอยางนอย 3 คน
9.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารยประจําและผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจยั ที่มีใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยทีม่ ิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 9.1.1 และ 9.14 โดยอนุโลม
10. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
10.1 อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา
5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานัน้ แตทงั้ นี้ตองไมเกิน 10 คน
10.2 อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโทไดไม
เกิน 15 คน

-6หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษา
ที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คน ควาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนบั รวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
10.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารย
ผูสอนวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
11. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
11.3 ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
11.4 ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มผี ลการเรียนดีมาก
หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา
12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาค
การศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ป
การศึกษา
12.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาศึกษา
ไมเกิน 6 ปการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนวย
กิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนดขางตนใน
สัดสวนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจาํ นวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
13. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดงั นี้
13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวน
หนวยกิตทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนน
หรือเทียบเทา

-713.2 ปริญญาโท
13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานัน้ แตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิทยาการที่มีรายงานการประชุม (PROCEEDING)
13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทัง้ เสนอวิทยานิพนธและ
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานัน้ แตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (PROCEEDING)
13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู
(COMPREHENSIVE EXAMINATION) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
13.3 ปริญญาเอก
13.3.1 แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (PEER REVIEW) กอนการตีพิมพ
และเปนทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING
EXAMINATION) เพื่อเปนผูมสี ิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตพี มิ พในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (PEER REVIEW)
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

-814. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชอื่ วา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (GRADUATE DIPLOMA) อักษรยอ
ป.บัณฑิต (GRAD, DIP.) แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (HIGHER GRADUATE
DIPLOMA) อักษรยอ ป.บัณฑิตชั้นสูง (HIGHER GRAD. DIP.) แลวตามดวย
ชื่อสาขาวิชาตอทาย
14.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกาํ หนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมกี ารตรา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชอื่ ปริญญาตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทกุ หลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
15.1 การบริหารหลักสูตร
15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
15.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
16. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป
17. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและใหถอื คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้ เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

