
 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  
วาดวย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
----------------------------------- 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนไป
ดวยความเรียบรอยสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพ
สอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔(๙/๒๕๕๐) เม่ือวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ คําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี

ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
      “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
             “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนราชการตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย 

แตงตั้งเพ่ือทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติการควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



 ๒

 “คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาที่หลักสูตรหรือ
สาขาวิชาที่สังกัด ซ่ึงหมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทา
ของคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซ่ึงเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย 

“สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา” หมายความวา สํานักงานประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“ผูอํานวยการสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา” หมายความวาผูอํานวย 
การสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   “อาจารยประจํา” หมายความวา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่
มีหนาที่หลักดานการสอนและการทําวิจัย ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่
เปดสอน และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

“ผูทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความวา ผูที่ มิไดเปนอาจารยประจํา แตมี
คุณสมบัติที่กาํหนดตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรของแตละ
สาขาวิชา ภายในคณะหรือภาควิชา หรือสถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทาที่ไดรับแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหทําหนาที่สอนประจําหลักสูตร 

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรของแต
ละสาขาวิชา ภายในคณะหรือภาควิชา หรือสถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ที่ไดรับแตงตั้ง
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร 

   “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ปรึกษาที่คณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษา การจัดแผนการเรียนแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   “อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ” หมายความวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง 
   “อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ” หมายความวา อาจารยประจําและอาจารยผูทรง 
คุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง 
   “อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยประจําและอาจารยผูทรงคุณวุฒิภาย 
นอกสถาบันที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 
 
 
 



 ๓

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษามี ๓ ระบบ ดังน้ี 
๖.๑ การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา โดยไมแบงภาค หน่ึงปการศึกษามี

ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๓๐ สัปดาห 
๖.๒ การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังน้ี 

      ๖.๒.๑ การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒
ภาคการศกึษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

      ๖.๒.๒ การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๓ 
ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห  

      ๖.๒.๓ การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห ระบบการจัด
การศึกษาตางๆ ในขอ ๖.๒.๑ - ๖.๒.๓ อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได 

๖.๓ การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ ๑ ภาค
การศึกษา โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชา ตามการจัด
การศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนตามที่กําหนดไวตามขอ ๘ ในการจัดการศึกษาอาจเปน
ระบบชุดวิชา (Modular System) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือ
หลายรายวิชาก็ได โดยใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ขอ ๗ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย ๑ หนวยกิต ระบบ 
ทวิภาคตองจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษา
แบงเปน ๒ ประเภท ดังน้ี 
                   ๗.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชา
ใน แตละภาคการศึกษา ไมเกิน ๑๕ หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 
                   ๗.๒ การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
รายวิชาในแตละภาคการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค สําหรับ
หลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่นๆ ตามขอ ๖ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวนหนวยกิตใหเปนไป
ตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

ขอ ๘ การคิดหนวยกิต กําหนดดังน้ี  
                    ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
                    ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 



 ๔

                    ๘.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
                    ๘.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘.๕ การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
                    ๘.๖ การคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา๔๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
                   สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นๆ ตามขอ ๖ ที่ไมใชระบบทวิภาคใหเทียบคา
หนวยกิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

 
หมวด ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

  ขอ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา  มีดังน้ี 
                      ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักวิชาการ
นักวิชาชีพใหมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะและ
เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
                      ๙.๒ หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักวิชาการ นักวิชาชีพ
ใหมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ
โดยกระบวนการวิจัย  
    มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท  ๒ ปริญญาไดทั้งน้ีให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
                     ๙.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนา
นักวิชาการ นักวิชาชีพใหมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในสาขา 
วิชาเฉพาะ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทามาแลว 
                     ๙.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักวิชาการ นักวิชาชีพ
ใหมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ
โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือใหสามารถสรางองคความรูใหมไดอยางอิสระ เชื่อมโยงและบูรณาการกับ
ศาสตรอ่ืน ไดอยางตอเน่ือง   
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๙.๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอื่น ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

         มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูระดับบัณฑิตศึกษาไดทุกระดับหลักเกณฑการ
เทียบความรูตามหลักสูตรใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๐ โครงสรางของหลักสูตรเปน ดังน้ี  
                      ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๑๐.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน คือ 
     แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมกีารทําวิทยานิพนธดังน้ี 
     แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 
๓๖ หนวยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นก็
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   แบบ ก ๒  ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
           แผน ข เปนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทํา
วิทยานิพนธแตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต 
   ๑๐.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
            แบบ ๑  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 
   แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 
   แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 
  ทั้งน้ี วิทยานิพนธตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
    แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังน้ี 
     แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
     แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ 
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
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    ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังน้ี   

          ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลาศึกษา
ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

๑๑.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
            ๑๑.๓ ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

ใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกให
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา   

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการศึกษา 
 

ขอ ๑๒ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑๒.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย คณะบุคคลที่อธิการบดีแตงตั้ง

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมีหนาที่ในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาของ
มหาวิทยาลัย                  

๑๒.๒ สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เปนหนวยกลางในการประสาน 
งานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา ๕ คน และมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ๑๓.๑ ปริญญาโท 
         ๑๓.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  จํานวนอยางนอย ๓ คน 

         ๑๓.๑.๒  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ 
         ๑๓.๑.๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารย

ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

   ๑๓.๑.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผู
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ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตอง
มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๑๓.๑.๓  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจํา
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

๑๓.๑.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการ
สอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        ๑๓.๒ ปริญญาเอก 
      ๑๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน  

      ๑๓.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ 
       ๑๓.๒.๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารย

ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

       ๑๓.๒.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

      ๑๓.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจํา
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

      ๑๓.๒.๔ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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๑๓.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ ๑๓.๑.๑ และ ๑๓.๑.๔
โดยอนุโลม  
  ขอ ๑๔  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
   ๑๔.๑  อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน  ๕  คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะ
ดูแลนักศึกษาไดมากกวา ๕ คน ใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย แตทั้งน้ีตองไมเกิน ๑๐ คน 

๑๔.๒ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน 
          หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คน ทั้งน้ี ใหนับ
รวมจํานวนนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
   ๑๔.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

ขอ ๑๕ การสอบของการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
  ๑๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาตองไดรับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียน

เรียน เวนแตรายวิชาที่ลงทะเบียนเปนผูรวมศึกษา หรือรายวิชาที่ไดเพิกถอนโดยถูกตองตามระเบียบ 
  ๑๕.๒ การสอบประมวลความรู(Comprehensive Examination) เปนการสอบ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ทั้งน้ี ใหเปนไปตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร 
  ๑๕.๓ การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อทดสอบความรูและความเขาใจใน

วิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒ และนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ 

  ๑๕.๔ การสอบการคนควาอิสระ เปนการสอบเพื่อทดสอบความรูและความ
เขาใจการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาโท แผน ข 

  ๑๕.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) เปนการสอบในสาขา
วิชาเอก และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือวัดวานักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ
และเปนผูมีสิทธิเสนอการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก
แบบ ๑ และแบบ ๒ 

  ๑๕.๖ การสอบภาษาตางประเทศ เปนการสอบความสามารถทางภาษาตาง 
ประเทศ โดยนักศึกษาตองสอบผานเกณฑและตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร 

 
 
 
 



 ๙

หมวด ๔ 
การประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ ๑๖  การประเมินผลการเรียนรายวิชา  

                      ๑๖.๑ การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้นดังน้ี 
 

       ระดับข้ัน   ความหมาย        คาระดับข้ัน 

       A   ดีเยี่ยม (Excellent)       ๔.๐ 

B+   ดีมาก (Very Good)   ๓.๕ 
B   ดี (Good)    ๓.๐ 
C+   ดีพอใช (Fairly Good)   ๒.๕ 
C   พอใช (Fair)    ๒.๐ 
D+   ออน (Poor)    ๑.๕ 
D   ออนมาก (very Poor)   ๑.๐ 
E   ตก (Fail)    ๐.๐ 

 

                    ๑๖.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้นให
ประเมินผลโดยใชสัญลักษณ ดังน้ี 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 S เปนที่พอใจ (Satisfactory)  
 U ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)  
 I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  
 P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In progress)  
 V ผูเขารวมศึกษา (Visitor)  
 W การถอนรายวชิา (Withdrawn)  

                    

๑๖.๓ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือนับ
หนวยกิตแตสาขาวิชาเห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการ
ประเมินผลการฝกงานที่มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีที่
นักศึกษาได U จะตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษา
ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  

๑๖.๔ การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี  
                             ๑๖.๔.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ แตไมไดสอบ
เพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 



 ๑๐

                             ๑๖.๔.๒ อาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะ
นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นักศึกษาที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตเปดภาคการศึกษา
ถัดไป เพ่ือใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ I
เปนคาระดับขั้น F ไดทันที  
                       ๑๖.๕ การให W จะกระทําในกรณีตอไปน้ี 

๑๖.๕.๑ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ ๒๖ 
๑๖.๕.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ ๓๐ 
๑๖.๕.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
๑๖.๕.๔ นักศึกษาไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ใหเปลี่ยนจาก

สัญลักษณ I เน่ืองจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด  
                      ๑๖.๖ การให U จะกระทําในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชา
เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 
                      ๑๖.๗ การให  P ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเน่ืองกัน เกิน
กวา ๑ ภาคการศึกษา  
                     ๑๖.๘ ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
            ขอ ๑๗ การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแกการสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมินเปน ดังน้ี 

        ระดับข้ัน     ความหมาย 
P     ผาน (Pass)  
F     ไมผาน (Fail) 

 

ขอ ๑๘ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ซ่ึงประกอบดวยเน้ือหา 
กระบวนการวิจัยการเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกบั
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การประเมินใหกระทําในวันสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
และใหผลการประเมินเปน ดังน้ี 

 

             ระดับข้ัน    ความหมาย 

Excellent    ดีเยี่ยม 

Good     ดี 

Pass     ผาน  
Fail     ไมผาน 
 
 



 ๑๑

ขอ ๑๙ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
                    ๑๙.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวา B 
                    ๑๙.๒ นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ แตมากกวา ๒.๕๐ อาจเรียน
ซํ้าวิชาที่สอบไดต่ํากวา B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได 

ขอ ๒๐ การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                    ๒๐.๑ การนับจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ให
นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับขั้นตามขอ ๑๖.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหา
คาระดับขั้นเฉลี่ยดวย 
                    ๒๐.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตร
ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดระดับคา D ขึ้นไปเทานั้น 
                    ๒๐.๓ คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคเรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชา
เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 
                    ๒๐.๔ คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาเรียนจนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแต
ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 
                    ๒๐.๕ การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ภาคเรียนที่ ๒ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
                    ๒๐.๖ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได P รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมา
คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ ๒๑ การทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ  
         นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบอาจ

ไดรับโทษ อยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 
๒๑.๑ ตกในรายวิชานั้น  
๒๑.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการ

เสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปการศึกษา 
๒๑.๓ พนจากสภาพนักศึกษา 

                        การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 ๑๒

หมวด ๕ 
การรับเขาเปนนักศึกษา 

 
ขอ ๒๒ คุณสมบัติของผูเขาเปนนักศึกษา 

                      ๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
                      ๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา  
                      ๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
                     ทั้งน้ี ผูเขาเปนนักศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน การศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ ๒๓ การรับเขาเปนนักศกึษา  
 ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่รับใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
ขอ ๒๔ การรายงานตัวเปนนักศึกษา  

                     ผูที่ไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาตามขอ ๒๒ ตองนําหลักฐานมารายงานตัวเพ่ือขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบยีน 

 
ขอ ๒๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

  ๒๕.๑ นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา 

  ๒๕.๒ กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตละ
ระบบการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
                      ๒๕.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียม
ตางๆ พรอมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาตอมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
                      ๒๕.๔ รายวิชาใดที่ไดรับอักษร I หรือ P นักศึกษาไมตองลงทะเบียนรายวิชานั้น
ซํ้าอีก 
            ๒๕.๕ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไมนอยกวา ๖ หนวย
กิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ยกเวนในภาคการศึกษาสุดทายอาจลงทะเบียนเรียน นอยกวา ๖ หนวยกิต



 ๑๓

การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑที่กําหนดอาจทําไดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
  ในภาคฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต ยกเวน
รายวิชาที่เปนวิทยานิพนธ หรือเปนภาคการศึกษาสุดทาย ทั้งน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

๒๕.๖ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา และ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ตองชําระคารักษาสถานภาพ 
   ๒๕.๗ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W 
   ๒๕.๘ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรูไดหากอาจารยผูสอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเปนลายลักษณอักษร และ
ไดยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีนักศึกษาจะตองชําระคาหนวยกิตรายวิชานั้น ตามระเบยีบวาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษาจะไดรับอักษร U 

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร U แลวประสงคจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ขอรับการวัดและประเมินผลเปนลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ๒๕.๙ ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนดวยเหตุ
ใดๆ ก็ตามจะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษา
ตอคณบดี และจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา หากไมปฏิบัติตามดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผูน้ันจากทะเบียนนักศึกษา 
   ๒๕.๑๐ อธิการบดีอนุมัติใหนักศกึษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเขา
เปนนักศึกษาใหมได ถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อน้ันเปนระยะเวลาพัก
การศึกษา ในกรณีเชนน้ี นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียม เพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา รวมทั้ง
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่คางชําระ เสมือนเปนผูลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไมอนุมัติใหกลับเขาเปน
นักศึกษาตามวรรคกอน หากพนกําหนดเวลา ๒ ป นับจากวันที่นักศึกษาผูน้ัน ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
นักศึกษา  
   ๒๕.๑๑  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มีขอตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่เปดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน แทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ก็ได 
   ๒๕.๑๒  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปน
พิเศษได แตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 



 ๑๔

ขอ ๒๖  การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียน   
  ๒๖.๑ การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทําไดภายใน ๓ สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 
  ๒๖.๒ การขอถอนรายวิชา กระทําได ดังน้ี 
         กรณีการถอนภายใน ๓ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน เม่ือไดรับอนุมัติการเพิกถอนแลว รายวิชานั้นจะไมมีการบันทึกลงในใบ
แสดงผลการศึกษา 

   กรณีการถอนเม่ือพนกําหนด ๓ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือพน
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน เม่ือไดรับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา โดยมีบันทึกอักษร “W” ในชองผลการศึกษา 

   การเพิ่มและการถอนวิชาเรียน กระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากทั้ง
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนรายวิชานั้นๆ 

ขอ ๒๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ ทําไดเม่ือมีคุณสมบัติครบ
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละสาขาวิชา 

ขอ ๒๘ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จการศึกษาตองลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวทิยาลยั
เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

 
หมวด ๗ 

สถานภาพของนักศึกษา  การลาพักการเรียน  และการลาออก 
 

ขอ ๒๙ ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังน้ี  
๒๙.๑ นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time) หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน

ตามขอ ๒๒ ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพื่อรับปริญญา  
๒๙.๒ นักศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามขอ ๒๒ ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา 
๒๙.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียน

และ/หรือทําการวิจัย โดยไมมีสิทธิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
                      ๒๙.๔ สถานภาพของผูเขาศึกษา  
                          ๒๙.๔.๑ นักศึกษา ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเขาศกึษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  



 ๑๕

                        ๒๙.๔.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ไดแกผูที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งใน
ระดับบัณฑิตศึกษารับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย 
                         ๒๙.๔.๓ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแกนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอกที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการทําวิทยานิพนธได 
                       ๒๙.๔.๔ ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย ใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเม่ือไดรับคัดเลือกใหเปน
นักศึกษา 

ขอ ๓๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
  ๓๐.๑ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลยั 
  ๓๐.๒ การลาพักการศึกษาไมอนุญาตใหลาพักในภาคการศึกษาแรกและใหลาพัก

ได ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน 
  ๓๐.๓ นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองรักษาสถานภาพนักศึกษา

ทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  ๓๐.๔ นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับ

รักษาสถานภาพเปนนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๓๐.๕ นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

ทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
                      ๓๐.๖ นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาใหยื่นใบลาออกตอ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๑ การพนจากสภาพนักศึกษา  
๓๑.๑  ตาย 
๓๑.๒ ลาออก 
๓๑.๓ โอนไปเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น 
๓๑.๔ พนสภาพการเปนนักศกึษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผลตามขอ ๑๖ 

  ๓๑.๕ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพัก
การศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

๓๑.๖ มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
๓๑.๗ สําเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 



 ๑๖

หมวด ๘ 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหนวยกิต 

 
ขอ ๓๒ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 

                       ๓๒.๑ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสถานภาพระหวางนักศึกษาเต็มเวลา
และนักศึกษาไมเต็มเวลาได ทั้งน้ีนักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
                       ๓๒.๒ นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ ๓๒.๑ ไดจะตอง
ลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหมอยาง
นอย ๑ ปการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 
                      ๓๒.๓ นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผานเงื่อนไขตามขอกําหนดของหลักสูตรให
เปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาได 

ขอ ๓๓ การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังน้ี 
 การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
                        ๓๓.๑ การโอนหนวยกิต นักศึกษาอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกัน
หรือเทียบเทาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดเคยศึกษามาแลว จากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
อ่ืน ไดเฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิตและผลการเรียนทั้งน้ีรายวิชาที่ขอ
โอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป  
                        ๓๓.๒ ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 
๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษาการขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ขอ ๓๔ การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 
         มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จาก

การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับ
การศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทั้งน้ีหลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ขอ ๓๕ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําไดในกรณีมีเหตุผลอันสมควรทั้งน้ีโดยไดรับอนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาผูขอเปลี่ยนสาขาวิชา ตองเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแลว ไมนอยกวา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งน้ี โดยตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ โดยนับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียน 

 



 ๑๗

ขอ ๓๖  การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
                      มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยได  โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งน้ีการนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตั้งแตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

 
หมวด ๙ 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ขอ ๓๗ เกณฑการสําเร็จการศึกษา มีดังน้ี 
๓๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบ

ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

๓๗.๒ ปริญญาโท 
          ๓๗.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ

ปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings) 

          ๓๗.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดใน
หลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  

  ๓๗.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดย
จะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการ
สอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

๓๗.๓ ปริญญาเอก 
   ๓๗.๓.๑  แบบ ๑  สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษาตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)
เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 



 ๑๘

   ๓๗.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดย
จะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผาน
ภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และ
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
  ขอ ๓๘  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  
  นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาลวงหนา อยางนอย ๑ เดือน กอนสิ้นภาคการศึกษาสุดทาย 
 

หมวด ๑๐ 
การประกันคุณภาพ 

 
ขอ ๓๙ ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยาง

นอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
                      ๓๙.๑ การบริหารหลักสูตร 

๓๙.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจัิย 
๓๙.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
๓๙.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 
ขอ ๔๐ ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนี

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเน่ืองทุกๆ ๕ ป 

ขอ ๔๑ หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารยผูสอน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือน้ัน ใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตรได 

 
 
 
 
 
 



 ๑๙

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ ๔๒ นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ กอนที่ขอบังคับน้ีประกาศใชบังคับ  ใหใช
ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวของกับนักศึกษาดังกลาว จนสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปน
นักศึกษา 
 
 
 

                                  ประกาศ ณ วนัที่  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    
 

      รอยตรี  
          (ประพาส  ลิมปะพันธุ) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
 


