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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1.อาจารยป์ระจ า 2.อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 3.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร

บุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่ง
อำจำรย ์ผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์รอง
ศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย ์ใน

สถำบนัอุดมศกึษำทีเ่ปิด
สอนหลกัสตูรนัน้ ทีม่ ี

หน้ำทีร่บัผดิชอบตำมพนัธ
กจิของกำรอุดมศกึษำและ
ปฏิบติัหน้าท่ีเตม็เวลา

- อาจารยป์ระจ า
- คณุวฒิุตรงหรือสมัพนัธ์
กบัสำขำวชิำของหลกัสตูรที่
เปิดสอน ซึง่มหีน้ำที่
สอนและคน้ควำ้วิจยัใน
สำขำวชิำดงักลำ่ว 
ทัง้น้ี

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ภีำระหน้ำทีใ่น
กำรบรหิำรและพฒันำหลกัสตูรและกำรเรยีน
กำรสอน ตัง้แต่กำรวำงแผน กำรควบคุม
คุณภำพ กำรตดิตำมประเมนิผลและกำร
พฒันำหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ
หลกัสตูรต้องอยู่ประจ าหลกัสตูรนัน้
ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาโดยจะ
เป็นอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรเกิน
กว่า 1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไม่ได้
ยกเว้นพหวิุทยาการ หรือ สหวิทยาการ
ใหเ้ป็นอำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรไดอ้กี
หนึ่งหลกัสตูรและอำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูรสำมำรถซ ้ำไดไ้มเ่กนิ 2 คน

เร่ือง  เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558



Khon kAEn
Universityคณุสมบติัอาจารย์

ประเดน็ ประกาศนีย
บตัร

ปริญญาโท ปริญญาเอก

1.อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร

อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุตรงหรือสมัพนัธก์บั
สาขาของหลกัสตูรท่ีเปิดสอน

จ ำนวน ไมจ่ ำกดั ไมจ่ ำกดั ไมจ่ ำกดั

วฒุกิำรศกึษำ ป.โทหรอื เทยีบเทำ่ ป.เอกหรอื เทยีบเทำ่
หรอื ป.โทและรศ.

ผลงำนทำง 
วชิำกำรใน รอบ 
5 ปี ยอ้นหลงั

3 รำยกำร 

- เป็นงำนวจิยั อยำ่งน้อย 1 รำยกำร - เป็นผลงำน รว่มกบัผูอ้ื่นได



Khon kAEn
University

คณุสมบติัอาจารย์

ประเดน็ ประกาศนียบตัร ปริญญา
โท

ปริญญาเอก

2. อาจารย ์
ผูร้บัผิดชอบ
หลกัสตูร

อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร มภีำระหน้ำทีใ่นกำรบรหิำร/
พฒันำ หลกัสตูร และควบคุมคุณภำพกำรจดักำร
เรยีนกำรสอน 

จ ำนวน 5 3 3

วฒุกิำรศกึษำ ป.เอกหรอื เทยีบเทำ่ หรอื 
ป.โท และ รศ.

ป.เอกหรอื เทยีบเทำ่ 
หรอื ป.โท และ ศ. 

ผลงำนทำง 
วชิำกำรใน รอบ 
5 ปี ยอ้นหลงั

3 รำยกำร 

- เป็นงำนวจิยั อยำ่งน้อย 1 รำยกำร - เป็นผลงำน รว่มกบัผูอ้ื่นได



Khon kAEn
University

คณุสมบติัอาจารย์

ประเดน็ ประกาศนียบตัร ปริญญา
โท

ปริญญาเอก

3. อาจารย์
ผูส้อน

อาจารยป์ระจ าหรอือำจำรยพ์เิศษทีม่คีุณวฒุใิน
สำขำวชิำนัน้หรอื สำขำวชิำทีส่มัพนัธก์นัหรอืใน
สำขำวชิำของรำยวชิำทีส่อน 

วฒุกิำรศกึษำ ป.โท หรอื เทยีบเทำ่ ป.เอก หรือ เทียบเท่า 

หรือ ป.โท และ รศ.

ผลงำนทำง 
วชิำกำรใน รอบ 
5 ปี ยอ้นหลงั

1 รำยกำร



Khon kAEn
University

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรกึษา

ประเดน็ ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. อาจารยท่ี์
ปรึกษา 

วิทยานิพนธห์ลกั

เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

วฒุกิำรศกึษำ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืมีคณุวฒิุ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี ต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต า่กว่ารองศาสตราจารย์

ผลงำนทำง วชิำกำร
ใน รอบ 5 ปี 
ยอ้นหลงั

อย่างน้อย 3 รายการ



Khon kAEn
Universityคณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษา

ประเดน็ อาจารยป์ระจ า ผูท้รงภายนอก

2. อาจารยท่ี์
ปรึกษา 

วิทยานิพนธร์่วม
ป.โท และ ป.เอก

อาจารยป์ระจ า หรือ ผูท้รงภายนอก

วุฒกิำรศกึษำ ปรญิญำเอกหรอืเทยีบเท่ำ 
หรอืมคีุณวฒุปิรญิญำโท
หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ ีต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรไมต่ ่ำกวำ่รอง

ศำสตรำจำรย์

ปรญิญำเอกหรอืเทยีบเท่ำ 



Khon kAEn
Universityคณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษา

ประเดน็ อาจารยป์ระจ า ผูท้รงภายนอก

ผลงำนทำง
วชิำกำร

ผลงำนทำงวชิำกำรอยำ่ง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปี ยอ้นหลงัโดยอยำ่งน้อย 

1 รำยกำรตอ้งเป็น
ผลงำนวจิยั

มผีลงำนทำงวชิำกำรทีไ่ดร้บักำรตพีมิพเ์ผยแพร่
ในวำรสำรทีม่ชีือ่อยูใ่นฐำนขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ในระดบัชาติ ซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้ 
วทิยำนิพนธห์รอืกำรศกึษำอสิระ ไม่น้อยกว่า 10
เรื่อง

- มผีลงำนทำงวชิำกำรทีไ่ดร้บักำรตพีมิพเ์ผยแพร่
ในวำรสำรทีม่ชีือ่อยูใ่นฐำนขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ในระดบันานาชาติ ซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บั
หวัขอ้ วทิยำนิพนธห์รอืกำรศกึษำอสิระ ไม่น้อย
กว่า 5 เร่ือง



Khon kAEn
Universityภาระงานอาจารย์

ประเดน็ ปริญญาโท ปริญญาเอก

3. ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั
จ านวนนักศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

อำจำรยป์.เอกหรอืเทยีบเทำ่ ต ำแหน่ง ศ. 10:1

อำจำรย ์ป.เอกหรอืเทยีบเท่ำ ต ำแหน่ง 
ผศ. ขึน้ไป

10:1

อำจำรย ์ป.โท หรอืเทยีบเท่ำ ต ำแหน่ง 
รศ. ขึน้ไป

10:1

อำจำรย ์ป.เอก หรอืเทยีบเท่ำ ไมม่ี
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

5:1



Khon kAEn
Universityกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประเดน็ ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

จ ำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน

องคป์ระกอบของ
กรรมกำร

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรและ ผูท้รงคณุวฒิุ
ภายนอกสถาบนั

ประธำนกรรมกำรสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยำนิพนธ์
หลกัหรอือำจำรยท์ี่
ปรกึษำวทิยำนิพนธ์
รว่ม

ต้องเป็น
ผูท้รงคณุวฒิุ
ภายนอก



Khon kAEn
Universityคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประเดน็ ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. คณุสมบติักรรมการสอบวิทยานิพนธ์

คุณวุฒขิอง 
ผูท้รงคุณวุฒ ิภำยนอก

คุณวุฒ ิป.เอก หรอืเทยีบเทำ่ 

ผลงำนทำงวชิำกำร 
ของผูท้รงคุณวุฒิ

ภำยนอก

ผลงำนทำง วชิำกำร 
ระดบัชำต ิไมต่ ่ำกวำ่ 
10 เรือ่ง

ผลงำนทำง วชิำกำร
ระดบั นำนำชำต ิไม่
ต ่ำกวำ่ 5 เรือ่ง
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การเสนอขออนุมัตเิค้าโครงวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท ปริญญาเอก

ต้องได้รับอนมุตัิเค้าโครงฯ 
ภายใน 1 ปี หลงัจาก
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

ต้องได้รับอนมุตัิเค้าโครงฯ 
ภายใน 2 ปี หลงัจาก
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
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University

การสอบวทิยานิพนธ์

การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องสอบภายใน 
45 วัน หลงัจากที่นกัศกึษาผ่านการประเมินผล
ความก้าวหน้าและได้สญัลกัษณ์  S ครบตามจ านวน
หน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลกัสตูร และ
นกัศกึษาต้องด าเนินการ ขอสอบวิทยานิพนธ์ ภายใน 
20 วัน ก่อนวนัสอบวิทยานิพนธ์ 



Khon kAEn
Universityเอกสารประกอบการขอสอบวิทยานิพนธ์

ค าร้องขอสอบ (บว. 25)

แบบเสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ (บว. 26)

แบบเค้าโครงฯ  (บว. 23)

หนงัสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญา (บว. 38)

แบบ Turnitin

ผลสอบภาษาองักฤษ

ต้นฉบบัร่างวิทยานิพนธ์

ต้นฉบบัผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี)

ส่งเอกสารภายใน 20 วัน ก่อนวันสอบฯ



Khon kAEn
Universityระยะเวลาการศึกษาตามจัดแผนการศึกษา

แบบเตม็เวลา

ประกาศนียบตัร
บณัฑิต

ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

ปริญญามหาบณัฑิต 
(ป.โท)

ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

ปริญญาดษุฎีบณัฑิต 
(ป.เอก)

ผูท่ี้ส าเรจ็ปริญญาบณัฑิตไม่เกิน  8  ปี
การศึกษา (แบบ 1.2 และ แบบ 2.2)

ผูท่ี้ส าเรจ็ปริญญามหาบณัฑิตไม่เกิน 6 
ปีการศึกษา  (แบบ 1.1 และ แบบ 2.1)



Khon kAEn
University

การส าเร็จการศกึษา

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตาม
หลักสูตร

ได้คะแนนเฉล่ียสะสมของ
รายวิชาตามหลักสูตรไม่ต ่ากว่า 
3.00



Khon kAEn
University

การส าเร็จการศึกษา

หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต (ป.โท)

มีความรู้ภาษาองักฤษผา่นเกณฑม์าตรฐานตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั

แผน ก 
แบบ ก1 

เสนอวทิยำนิพนธแ์ละสอบผำ่นกำรสอบปำกเปลำ่ ขัน้สดุทำ้ยโดยคณะกรรมกำรสอบ
วทิยำนิพนธแ์ละผลงำนวทิยำนพินธจ์ะตอ้งไดร้บักำรตพีมิพห์รอือยำ่งน้อยด ำเนนิกำรให้

ผลงำนหรอืสว่นหนึ่งของผลงำนไดร้บักำรยอมรบัใหตี้พิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคณุภาพ  

แผน ก 
แบบ ก2 

ศกึษำรำยวชิำครบถว้นตำมทีก่ ำหนดในหลกัสตูรได ้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต า่
กว่า3.00 พรอ้มทัง้เสนอวทิยำนิพนธแ์ละสอบผำ่นกำรสอบปำกเปล่ำขัน้
สุดทำ้ยโดยคณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธแ์ละผลงำนวทิยำนิพนธจ์ะตอ้ง
ไดร้บักำรตพีมิพห์รอือยำ่งน้อยด ำเนินกำรใหผ้ลงำนหรอืสว่นหนึ่งของ
ผลงำนไดร้บักำรยอมรบัใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคณุภาพหรือเสนอต่อท่ีประชมุวิชาการท่ีมี
รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุ (Proceedings) ท่ีได้
มาตรฐาน



Khon kAEn
Universityการส าเร็จการศึกษา

หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต (ป.เอก)

ผา่นเกณฑก์ารประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 

สอบผำ่นกำรสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) 

แบบ 1 เสนอวทิยำนิพนธแ์ละสอบผำ่นกำรสอบปำกเปล่ำขัน้สดุทำ้ย 
โดยคณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธแ์ละผลงำนวทิยำนิพนธ์
หรอืสว่นหน่ึงของวทิยำนิพนธต์อ้งไดร้บักำรตพีมิพห์รอือยำ่ง
น้อยไดร้บักำรยอมรบัใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
จ านวน 1 เร่ือง และวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คณุภาพอีก 1 เรื่อง
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หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต (ป.เอก)

แบบ 2 ศกึษำรำยวชิำครบถว้นตำมทีก่ ำหนดในหลกัสตูร
ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต า่กว่า 3.00 พรอ้มทัง้
เสนอวทิยำนิพนธแ์ละสอบผำ่นกำรสอบปำกเปล่ำ
ขัน้สดุทำ้ยโดยคณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธแ์ละ
ผลงำนวทิยำนิพนธจ์ะตอ้งไดร้บักำรตพีมิพห์รอื
อยำ่งน้อยไดร้บักำรยอมรบัใหตี้พิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคณุภาพ
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ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 1259/2560

เร่ือง การตีพิมพบ์ทความวิจยัของวิทยานิพนธ์
เพื่อการส าเรจ็การศึกษา 

นกัศกึษำทีเ่ขำ้
ศกึษำก่อนปี
การศึกษา 
2555 ใหใ้ช้

ประกำศฯ (ฉบบั
ที ่66/2550)

นกัศกึษำทีเ่ขำ้
ศกึษำตัง้แต่ปี
การศึกษา

2555 ถึง 2558
ใหใ้ชป้ระกำศฯ 

(ฉบบัที ่
2143/2554)

นกัศกึษำทีเ่ขำ้ศกึษำ
ตัง้แต่ปีการศึกษา

2559 เป็นต้นไปใหใ้ช้
ประกำศฯ (ฉบบัที ่

1259/2560) หรอืเกณฑ์
ขำ้งบน
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