ที่ ศธ 0506(2)/ว 1506

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
22 ธันวาคม 2554

เรื่อง คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
ได้มีมติเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในเรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารย์เพิ่มเติม ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
กําหนดให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนอย่างน้อย 5 คน โดยให้
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งต้องมาจากอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเกณฑ์ฯ กําหนด
เพียงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้น จึงไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนต้องมี
คุณสมบัติ เช่น อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่ได้ทําหน้าที่อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือผูส้ อบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผสู้ อน และมีคณ
ุ วุฒิ และคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ในข้อ 9.1.2, 9.1.3 และ 9.1.4 สําหรับระดับปริญญาโท และข้อ 9.2.2, 9.2.3 และ 9.2.4 สําหรับระดับปริญญาเอก
2. คําว่า “สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน” ที่ระบุในข้อ 9.1 และข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมายถึง มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์
กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 1997
3. คําว่า “ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมายถึงมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ทีส่ ามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และควรเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียน
บรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
- กําจร ตติยกวี (รองศาสตราจารย์กําจร ตติยกวี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทร. 02 610 5373
โทรสาร 02 354 5530

ที่ ศธ 0506(2)/ว 867

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
18 กรกฎาคม 2555

เรื่อง คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ได้มี
มติเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่
มีผลงานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจาวันทีเ่ ริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถ
เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้
2. ประเด็น “ประสบการณ์ในการทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็น
หัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือไม่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งนี้ ให้ใช้หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษานับจากวันที่ 7 มิถนุ ายน 2555
เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
- วราภรณ์ สีหนาท (นางวราภรณ์ สีหนาท)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทร. 02 610 5454
โทรสาร 02 354 5530

ที่ ศธ 0506(2)/ว 210

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
15 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
ตามหนังสือที่อ้างถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดยอนุโลมตามข้อ 17 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีประเด็น “ประสบการณ์ใน
การทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ให้นับ
ผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้ยกเลิกข้อความข้อ 2 ที่ปรากฏตามหนังสือเวียนที่อ้างถึง
ประเด็น “ประสบการณ์ในการทําวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัย
หรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ และเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
- วราภรณ์ สีหนาท (นางวราภรณ์ สีหนาท)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทร. 02 610 5454/โทรสาร 02 354 5455

