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สรุปคุณสมบัติอาจารย์ประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จัดท า ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560) 

รายการ ความหมาย 
อาจารย์ประจ า 1. อาจารย ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3. รองศาสตราจารย ์
4. ศาสตราจารย ์
ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดิสอนหลักสตูรนั้น  มีหน้าทีร่ับผดิชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบตัิหน้าที่เต็มเวลา 
 

อาจารย์ประจ าท่ีรับใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ กกอ. เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1. เป็นอาจารย์ประจ า 
2. มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดิสอน* 
3. มีหน้าท่ีสอน และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 
4. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แตต่้องเป็นหลักสูตรที่อาจารยผ์ู้นั้นมคีุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวชิาของหลักสูตร 
 
* หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแลว้ กรณียังไม่มีการประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International 
Standard Classification of Education) [แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2] 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. มีภาระหน้าท่ีในการบริหาร และพัฒนาหลักสตูร และการเรยีนการสอน (ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การตดิตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสตูร) 
3. ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
4. เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได ้
    ยกเว้น เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให ้
    4.1 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสตูร และ 
    4.2 ต้องซ้ ากันไม่เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
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รายการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1. คุณวุฒ ิ
   1.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
   1.2 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ 
2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่าม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
และ 

2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่าม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้อง
เป็นผลงานวิจยั 

3. กรณีเป็นหลักสตูรประกาศนียบตัร
ทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ต้องมีคุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพน้ันๆ 

4. มีหน้าที่สอน และค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว 

1. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ และ 
2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวจิัย 

3. มีหน้าที่สอน และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว 

[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 
2* 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ  
ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ใน
ระดับปริญญาโท ต้องมผีลงานวิชาการ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 

1. คุณวุฒ ิ
   1.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
   1.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมตี าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ 
2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวจิัย 

3. มีหน้าที่สอน และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว 

[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ  
ถ้าต้องการเป็น อาจารย์ประจ าหลกัสูตรใน
ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานวชิาการ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 
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รายการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. คุณวุฒิและคณุสมบัตเิช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2. จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
3. กรณีจัดใหม้ีวิชาเอกมากกว่า 1 

วิชาเอก ต้องมีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิและคณุสมบตัิ
ตรง หรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิ
สอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

4. กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีไม่
สามารถหาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรได้ครบตามจ านวน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
และคณุวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณ ี

1. จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
2. คุณวุฒ ิ
   1.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
   1.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่าม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจยั 
4. กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่
สามารถหาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรได้ครบตามจ านวน หรือมี
จ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
และคณุวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี
5. ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารยผ์ู้สอน 
 

1. จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
2. คุณวุฒ ิ
   2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมตี าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 
3. มีผลงานทางวิชาการที ่
   3.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และ 
   3.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจยั 
4. กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไมส่ามารถหา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรไดค้รบตาม
จ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน 
ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น
ให้คณะกรรมการการอดุมศึกษาพจิารณาเป็น
รายกรณ ี
5. ต้องท าหน้าที ่
   5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 
   5.2 อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 
   5.3 อาจารย์ผูส้อน 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ  

1. จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
2. คุณวุฒ ิ
   2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมตี าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
3. มีผลงานทางวิชาการที ่
   3.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และ 
   3.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจยั 
4. กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไมส่ามารถหา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรไดค้รบตาม
จ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน 
ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น
ให้คณะกรรมการการอดุมศึกษาพจิารณาเป็น
รายกรณ ี
5. ต้องท าหน้าที ่
   5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 
   5.2 อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 
   5.3 อาจารย์ผูส้อน 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ  
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รายการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรใน
ระดับปริญญาโท ต้องมผีลงานวิชาการ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 

ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรใน
ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานวชิาการ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 
 

อาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ 
2. คุณวุฒ ิ
   2.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
3. กรณีที่มีอาจารย์ประจ าคณุวุฒิ

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า และเป็น
อาจารยผ์ู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ใช้บังคับ 
ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อน
ต่อไปได ้

4. กรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการ
ยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้อง 

   4.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และ 
   4.2 มีประสบการณ์การท างานที่

เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี และ 

   4.3 มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 

1. อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ 
2. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์
กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
3. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
4. มีผลงานทางวิชาการที ่
   4.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และ 
   4.2 ได้รับการเผยแพรต่าม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 
5. ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับ
การยกเว้นคณุวุฒิปรญิญาโท แต่ต้อง 
   5.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และ 
   5.2 มีประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่นอ้ย
กว่า 6 ปี และ 

1. อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ 
2. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กัน หรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
3. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
4. มีผลงานทางวิชาการที ่
   4.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และ 
   4.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
5. ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานัน้ 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ อนุโลมใหเ้ป็นผู้สอน
ได]้ 
 

1. อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ 
2. คุณวุฒ ิ
   2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมตี าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 
   ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
3. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
4. มีผลงานทางวิชาการที ่
   4.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และ 
   4.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
5. ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชา
ของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่
อาจารยผ์ู้สอนได ้
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รายการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชา
นั้น 

 

   5.3 มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
6. กรณีเป็นหลักสตูรประกาศนียบตัร
ทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
นั้นๆ 

6. ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานัน้ 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ  
ถ้าต้องการเป็นผูส้อนระดับปริญญาเอก ต้องมี
ผลงานวิชาการภายหลังการส าเรจ็การศึกษา 
ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ 
(ปริญญาโท) 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
(ปริญญาเอก) 

  มี 2 ประเภท คือ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการ
ค้นคว้าอิสระ 
   1.1 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   1.2 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
   1.3 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมตี าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 
2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

มี 2 ประเภท คือ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   1.1 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   1.2 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
   1.3 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมตี าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 
2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
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รายการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจยั 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) 
   3.1 กรณีเป็นอาจารย์ประจ า ตอ้งมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดยีวกบัอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   3.2 กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี 
     3.2.1 คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 
และ 
     3.2.2 ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
     3.2.3 ถ้าไมม่ีตามที่ก าหนดใน 3.2.1 และ 
3.2.2 ต้อง 
        (1) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.5 ให้
พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคณุวุฒิที่
เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ] 
       (2) ขอความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจยั 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) 
   3.1 กรณีเป็นอาจารย์ประจ า ตอ้งมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดยีวกบัอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   3.2 กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี 
     3.2.1 คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 
และ 
     3.2.2 ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 
     3.2.3 ถ้าไมม่ีตามที่ก าหนดใน 3.2.1 และ 
3.2.2 ต้อง 
        (1) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.5 ให้
พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคณุวุฒิที่
เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ] 
       (2) ขอความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
       (3) แจ้งคณะกรรมการการอดุมศึกษา
รับทราบ 
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รายการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
       (3) แจ้งคณะกรรมการการอดุมศึกษา
รับทราบ 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ  
ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาโท ต้องมผีลงานวิชาการ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 
 

[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ  
ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานวชิาการ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 
 
[แนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ 
ข้อ 9.6 กรณี
คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
การค้นคว้าอิสระ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกัน] 

 -   1. ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 
3 คน 
2. ประธานกรรมการสอบต้องไมเ่ป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
3. อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
   3.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูร ต้องม ี
     3.1.1 คุณวุฒิ 
       (1) ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือ 
       (2) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
     3.1.2 มีผลงานทางวิชาการที่ 
       (1) ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับ

1. ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 
5 คน 
2. ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
3. อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
   3.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูร ต้องม ี
     3.1.1 คุณวุฒิ 
       (1) ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือ 
       (2) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
     3.1.2 มีผลงานทางวิชาการที่ 
       (1) ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับ
ปริญญา และ 
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รายการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปริญญา และ 
       (2) ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจยั 
   3.2 กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี 
     3.2.1 คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 
และ 
     3.2.2 ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
     3.2.3 ถ้าไมม่ีตามที่ก าหนดใน 3.2.1 และ 
3.2.2 ต้อง 
        (1) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.5 ให้
พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคณุวุฒิที่
เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ] 
       (2) ขอความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
       (3) แจ้งคณะกรรมการการอดุมศึกษา

       (2) ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจยั 
   3.2 กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี 
     3.2.1 คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 
และ 
     3.2.2 ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 
     3.2.3 ถ้าไมม่ีตามที่ก าหนดใน 3.2.1 และ 
3.2.2 ต้อง 
        (1) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.5 ให้
พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคณุวุฒิที่
เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ] 
       (2) ขอความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
       (3) แจ้งคณะกรรมการการอดุมศึกษา
รับทราบ 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
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รายการ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รับทราบ 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.3 วรรค 2 
กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ  
ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาโท ต้องมผีลงานวิชาการ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 

กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก แต่ยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการ อนุโลมใหเ้ป็นผู้สอนได้ 
ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานวชิาการ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
- อย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 
- อย่างน้อย 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี] 
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ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ให้นับรวมจ านวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย [แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 11] 

คุณวุฒิและผลงานของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (1 คน)  
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (1 คน) 
ของนักศึกษาปริญญาโท 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ 

1. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา ไม่เกิน 15 คน ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 
1 คน เทียบได้กับจ านวน
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 
3 คน แต่รวมแล้วต้องไม่
เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา 

1. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ 
2. ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
3. มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 

1. กรณีมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่
ก าหนด ให้เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
15 คนต่อภาคการศึกษา 
2. กรณีมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นราย
กรณี 

 


