เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 เปรียบเทียบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
หัวข้อเรื่อง
1. อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวน
คุณสมบัติ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
- คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน
เทียบเท่า และ
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
หมายเหตุ 1. อาจารย์ประจา สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
หลักสูตรพหุวิทยาการ ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือ
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้จประจาอยู่แล้ว
ผลงานวิจัย
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับบัณฑืตศึกษา สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
จานวน
คุณสมบัติ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

อย่างน้อย 3 คน
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย

- ไม่น้อยกว่า 3 คน
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ ที่มตี าแหน่งศาสตราจารย์ และ
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย

2
หัวข้อเรื่อง
3. อาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
- อาจารย์ประจา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
- มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

- อาจารย์ประจา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
- มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

**อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และ
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
**อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทได้แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสาเร็จการศึกษา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะ สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และ
สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจา
- ต้องมีประสบการณ์ทางานที่
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ใน
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน และมี
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

**อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และ
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
**อาจารย์พิเศษ
-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง

3
หัวข้อเรื่อง
4. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

- เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ
- มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

- เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

หมายเหตุ การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ
ดังนี้
1. หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่ง
เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทางานแบบเต็มเวลา
หรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้าง
ที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการกาหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้
2. “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ

4
หัวข้อเรื่อง
คุณสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
- เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
- มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หมายเหตุ แนวทางบริหารเกณฑ์ฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่
ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา
ด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจาในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากร
ประจาในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกระทรางหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวึฒิปริญญาเอก
หรือไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิขาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันนทอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้อง
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
**อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
**ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง
กกอ.ทราบ

**ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง
กกอ.ทราบ

หัวข้อเรื่อง
5. อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
- อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
- ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
** อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 คน
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
** อาจารย์ประจาหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย

** อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 คน
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
** อาจารย์ประจาหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขึ้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
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หัวข้อเรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
** ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคันคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นขอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ

** ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ความ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ.ทราบ
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หัวข้อเรื่อง
6. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
(เฉพาะแผน ก.) ต้องเป็นรายงาน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
สืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทาง กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
วิชาการ (Porceedings) หรือ
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
* แผน ก 1
*แบบ 1
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน - ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. มีคุณภาพตามประกาศฯของกกอ.
* แผน ก 2
อย่างน้อย 2 เรื่อง
- ต้องได้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ * แบบ 2
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ - ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตร
ที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่
หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.
ได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
โดยบทความที่นาเสนอได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
* แผน ข
- รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วน
หนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้

8
หัวข้อเรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
*วิทยานิพนธ์
7 ภาระงานอาจารย์ที่ *วิทยานิพนธ์
ปรึกษารวิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
และการค้นคว้าอิสระใน *การค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน
** หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
หมายเหตุ เกณฑ์ฯ ข้อ 10 กาหนดว่า อาจารย์ประจา 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถบันอุดมศึกษานั้น
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อม
ทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ดาเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
*วิทยานิพนธ์
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
* การคันคว้าอิสระ
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 15 ตย
** หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
ปริญญาโทและมีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน
ต่อนักศึกษา 10 คน
** หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

9
หัวข้อเรื่อง
8. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศกึษา
มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
9. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน
หมายเหตุ เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่าเสมอ
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปีตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

