
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๙
***********************

เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงสมควรปรับปรุงขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒๖(๑๐/๒๕๕๙) เม่ือวันท่ี ๒๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนีใ้ชบังคับสําหรับหลักสูตรท่ีเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีปรับปรุงใหม
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาท่ี

หลักสูตรหรือสาขาวิชาอยูในสังกัดและใหหมายความรวมถึงบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี
หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาของคณะ สถาบัน  สํานักหรือหนวยงานท่ีเทียบเทาซึ่ง
เปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดวย

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พิมพสําเนา



๒

“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติการควบคุมและรักษามาตรฐานทาง
วิชาการในการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา” หมายความวา คณะกรรมการซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตงตั้งจากบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

“คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการท่ีคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการงานดานวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

“อาจารยประจํา” หมายความวา บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีคุณสมบัติและหนาท่ี
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาท้ังนี้ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยใน
สาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปน
หลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมไดยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน
๒ คน

“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการศึกษาแกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา



๓

“อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือการคนควาอิสระ” หมายความวาอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและ/หรือการคนควาอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

“ผูทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความวา ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามและมีหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูสอบวิทยานิพนธและ/หรือ
การคนควาอิสระ

“อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและ/หรือการคนควาอิสระ” หมายความวา อาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธและ/หรือการคนควาอิสระ

“อาจารยพิเศษ” หมายความวาผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หรืออาจารยพิเศษท่ีมีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปดสอน

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“การศึกษาภาคปกต”ิ หมายความวา การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจัดตั้งตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาและออกคําสั่ง

ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามขอบังคับนี้

หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา

ขอ ๗ ระบบการจัดการศึกษามี ๓ ระบบ ดังนี้
๗.๑ การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา โดยไมแบงภาค หนึ่งปการศึกษามีระยะเวลา

การศึกษาไมนอยกวา ๓๐ สัปดาห
๗.๒ การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้

๗.๒.๑ การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห



๔

๗.๒.๒ การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห

๗.๒.๓ การศึกษาจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห

ระบบการจัดการศึกษาในขอ ๗.๒.๑ – ๗.๒.๓ อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษก็ได
๗.๓ การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาปละ ๑ ภาคการศึกษาโดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ให
มีจํานวนชั่วโมงการเรียนตามท่ีกําหนดไวตามขอ ๘

การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปน
การจัดการเรียนการสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได โดยใหแตละหลักสูตร
กําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ ๘ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย ๑ หนวยกิตระบบทวิภาคตอง

จัดการเรียนการสอนไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน ๒ประเภท
ดังนี้

๘.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน ๑๕ หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค

๘.๒ การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค สําหรับหลักสูตรท่ีจัดการศึกษา
ในระบบอ่ืนๆ ตามขอ ๖ ท่ีไมใชระบบทวิภาคใหเทียบจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษา
ในระบบทวิภาคขางตน
ขอ ๙ การคิดหนวยกิต กําหนดดังนี้

๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๙.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค



๕

๙.๕ การคนควาอิสระท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๙.๖ วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ ๗ ท่ีไมใชระบบทวิภาคใหเทียบ
คาหนวยกิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน

หมวด ๒
หลักสูตรการศึกษา

ขอ ๑๐ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ งให มี

ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน
โดยเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรู
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม
ไดอยางมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ท้ังนี้ในระดับปรญิญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรู
ใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคมในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพ่ือ
สรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางาน สังคม และประเทศ

มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญาได ท้ังนี้ใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๐.๓ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูระดับบัณฑิตศึกษาไดทุกระดับหลักเกณฑ

การเทียบความรูตามหลักสูตรใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๑ โครงสรางหลักสูตร



๖

๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหมีจํานวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต

๑๑.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิตโดยแบง
การศึกษา เปน ๒ แผน คือ

แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวจิัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต

แผน ข เปนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตอง
มีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต

๑๑.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบโดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง

แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรู
ใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้

แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต

แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต

ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน

แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้

แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต

แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน



๗

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
ในแตละภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้

๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๓
ปการศึกษา

๑๒.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
๑๒.๓ ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา

หมวด ๓
การดําเนินการศึกษา

ขอ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน
ดังนี้

๑๓.๑ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

๑๓.๒ คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

๑๓.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีองคประกอบและ
อํานาจหนาท่ีตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๔ จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย

๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๔.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓
รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตร
ตองมีคุณสมบัตเิปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

๑๔.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม



๘

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ
๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

กรณีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหมหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนราย
กรณี

๑๔.๑.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน
และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง

ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตท้ังนี้ตองมี
คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไม
นอยกวา ๖ ป ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจํา
เปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๔.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยาง
นอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตร
ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

๑๔.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ
๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย



๙

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหมหาวิทยาลัยเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี

๑๔.๒.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอน
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง

ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แตท้ังนี้
ตองมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอน
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

๑๔.๓ ปริญญาโท
๑๔.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓
รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

๑๔.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ
๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหมหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนราย
กรณี

๑๔.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระแบงออกเปน ๒
ประเภทคือ



๑๐

๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑รายการตองเปนผลงานวิจัย

๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัตดิังนี้
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมี
ชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

๑๔.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตองประกอบดวยอาจารย
ประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไมนอยกวา ๓ คน ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษารวม โดย
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัตแิละผลงานทางวิชาการดังนี้

๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยาง
นอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี



๑๑

ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

๑๔.๓.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน
และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง

ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

๑๔.๔ ปริญญาเอก
๑๔.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยาง
นอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

๑๔.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ
๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหมหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนราย
กรณี

๑๔.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓
รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑รายการตองเปนผลงานวิจัย

๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้



๑๒

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมี
ชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา
๕ เรื่อง

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

๑๔.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมกันไมนอยกวา ๕ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัตแิละผลงานทางวิชาการดังนี้

๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยาง
นอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ
ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

๑๔.๔.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอน
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง



๑๓

ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารยทําหนาท่ีอาจารย
ผูสอนได

ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
ขอ ๑๕ ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

๑๕.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังนี้

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันไดไม
เกิน ๕ คนตอภาคการศึกษา

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง
ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมกันไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แตท้ังนี้ ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา ๑๕
คนใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี

๑๕.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน

หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ ๓ คน แตท้ังนี้รวมกันแลว
ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา

๑๕.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
ขอ ๑๖ การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังนี้

๑๖.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาตองไดรับการประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวน
แตรายวิชาท่ีลงทะเบียนเปนผูรวมศึกษา หรือรายวิชาท่ีไดเพิกถอนโดยถูกตองตามระเบียบ

๑๖.๒ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาโท ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร



๑๔

๑๖.๓ การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือทดสอบความรูและความเขาใจในวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒ และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ ๑ และแบบ ๒

๑๖.๔ การสอบการคนควาอิสระ เปนการสอบเพ่ือทดสอบความรูและความเขาใจการศึกษา
อิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข

๑๖.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เปนการสอบในสาขาวิชาเอกและ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวัดวานักศึกษามีความสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธิ
เสนอการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒

หมวด ๔
การรับเขาเปนนักศึกษา

ขอ ๑๗ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๑๗.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเทา
๑๗.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๑๗.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการ

เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด

ท้ังนี้ ผู เขาเปนนักศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
ขอ ๑๘ การรับเขาเปนนักศึกษา

ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เงื่อนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาท่ีรับใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๙ การรายงานตัวเปนนักศึกษา

ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาตามขอ ๑๗ ตองนําหลักฐานมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เปนนักศึกษาในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด



๑๕

หมวด ๕
การประเมินผลการศึกษา

ขอ ๒๐ การประเมินผลการเรียนรายวิชา
๒๐.๑ การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี้
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
F ตก (Fail) ๐.๐

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ีสอบได
ตองไมต่ํากวา C แตถาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานระดับการประเมินท่ีถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา
B

๒๐.๒ ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ันใหประเมินผลโดยใช
สัญลักษณ ดังนี้

สัญลักษณ ความหมาย
S เปนท่ีพอใจ (Satisfactory)
U ไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory)
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
IP การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (Inprogress)
V ผูเขารวมศึกษา (Visitor)
W การถอนรายวิชา (Withdrawn)

๒๐.๓ การให S หรือ U จะกระทําไดดังนี้
๒๐.๓.๑ เฉพาะรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต หรือนับหนวยกิตแตสาขาวิชาเห็นวา ไม

สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน หรือการประเมินผลการฝกงานท่ีมิไดกําหนดเปน
รายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีท่ีนักศึกษาได Uจะตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติม
จนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร



๑๖

๒๐.๓.๒ รายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต
๒๐.๔ การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้

๒๐.๔.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา

๒๐.๔.๒ อาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงาน
ซึง่เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ

นักศึกษาท่ีไดรับการใหคะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ให
เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตเปดภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพน
กําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับข้ัน F ไดทันที

๒๐.๕ การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
๒๐.๕.๑ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ ๒๘
๒๐.๕.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ ๓๒
๒๐.๕.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
๒๐.๕.๔ นักศึกษาไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
๒๐.๖ การให IP ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา ๑ ภาค

การศึกษา
๒๐.๗ ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีคณะมอบหมาย

ขอ ๒๑ การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาวใหผลการประเมินเปน
ดังนี้

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

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธและ/หรือการคนควาอิสระใหเปนหนาท่ีของอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือการคนควาอิสระ ประเมินผลทุกภาคเรียนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนและใหผล
การประเมินเปน ดังนี้

ระดับข้ัน ความหมาย
IP การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (Inprogress)



๑๗

S เปนท่ีพอใจ (Satisfactory)
U ไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory)

ขอ ๒๓ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธและ/หรือการคนควาอิสระ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เก่ียวกับวิทยานิพนธและ/หรือการคนควาอิสระ ประเมินในวันสอบปากเปลาวิทยานิพนธและ/หรือการ
คนควาอิสระ และใหผลการประเมินเปน ดังนี้

ระดับข้ัน ความหมาย
Excellent ดีเยี่ยม

Good ดี
Pass ผาน
Fail ไมผาน

ขอ ๒๔ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๒๔.๑ การเรียนซ้ํา นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรท่ีสอบไดต่ํากวา

B
๒๔.๒ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน นักศึกษาท่ีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ แตไมต่ํากวา

๒.๕๐ สามารถเรียนซ้ําวิชาท่ีสอบไดต่ํากวา B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ ๒๕ การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม

๒๕.๑ การนับจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนับจาก
รายวิชาท่ีมีการประเมินผลการศึกษาท่ีมีคาระดับข้ันตามขอ ๒๐.๑ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา
หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับข้ันท่ีไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ัน
เฉลี่ยดวย

๒๕.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบไดระดับคา D ข้ึนไปเทานั้น

๒๕.๓ คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
เรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละวิชาเปนตัวตั้งหาร
ดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น

๒๕.๔ คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละ
รายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด



๑๘

๒๕.๕ การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนท่ี ๒
ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

๒๕.๖ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได P รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมาคํานวณคาระดับ
ข้ันเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาท่ีมีการประเมินผล
ขอ ๒๖ การทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบ

นักศึกษาท่ีเจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจ
ไดรับโทษ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

๒๖.๑ ตกในรายวิชานั้น
๒๖.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ

ขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปการศึกษา
๒๖.๓ พนจากสภาพนักศึกษา
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๖
การลงทะเบียน

ขอ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
๒๗.๒ กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม – ลด รายวิชาในแตละระบบการ

จัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๗.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ พรอมท้ัง

ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาตอมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
๒๗.๔ รายวิชาใดท่ีไดรับอักษร I หรือ P นักศึกษาไมตองลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
๒๗.๕ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และ

ไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ยกเวนในภาคการศึกษาสุดทายอาจลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๖หนวยกิต การ
ลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑท่ีกําหนดอาจทําไดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร

ในภาคฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ยกเวนรายวิชา
ท่ีเปนวิทยานิพนธ หรือเปนภาคการศึกษาสุดทาย ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร

๒๗.๖ นักศึกษาท่ีเรียนวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ี
ลาพักการศึกษา ตองชําระคารักษาสถานภาพ



๑๙

๒๗.๗ การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W

๒๗.๘ ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใดๆก็ตาม
จะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาตอคณบดีและ
จะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับ
จากวันเปดภาคการศึกษา หากไมปฏิบัติตามดังกลาวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นจากทะเบียน
นักศึกษา

๒๗.๙ ใหอธิการบดีอนุมัติใหนักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเขาเปน
นักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลอันสมควรโดยใหถือระยะเวลาท่ีถูกถอนชื่อนั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ี
คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา

การอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาตามวรรคแรกตองอนุมัติกอนพนกําหนดเวลา ๒ ป
นับจากวันท่ีนักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

๒๗.๑๐ ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลง
เฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในสถาบันอุดม
ศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได

๒๗.๑๑ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษไดแต
จะตองปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๘ การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียน

๒๘.๑ การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระทําไดภายใน ๓ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน

๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา กระทําได ดังนี้
กรณีการถอนภายใน ๓ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรก

ของภาคการศึกษาฤดูรอน เม่ือไดรับอนุมัติการเพิกถอนแลวรายวิชานั้นจะไมมีการบันทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา

กรณีการถอนเม่ือพนกําหนด ๓ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือพนสัปดาห
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน เม่ือไดรับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาโดยมีบันทึกอักษร “W” ในชองผลการศึกษา

การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากท้ังอาจารย
ท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนรายวิชานั้นๆ



๒๐

ขอ ๒๙ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ จะกระทําไดเม่ือมีคุณสมบัติครบ
ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละสาขาวิชา
ขอ ๓๐ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ี

กําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จการศึกษา ใหลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
เก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะ
สําเร็จการศึกษา โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับจาก วันเปดภาคการศึกษา

หมวด ๗
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก

ขอ ๓๑ ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๓๑.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๗ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญา
๓๑.๒ นักศึกษาแบบไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๗ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาในหลักสูตรท่ีเรียนไมเต็มเวลา
๓๑.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนและ/หรือทํา

การวิจัย โดยไมมีสิทธิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
๓๑.๔ สถานภาพของผูเขาศึกษา

๓๑.๔.๑ นักศึกษา ไดแก ผูท่ีผานการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

๓๑.๔.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ไดแก ผู ท่ีหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้ึนเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย

๓๑.๔.๓ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ไดแก นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีสอบภาษา
และสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการทําวิทยานิพนธได

๓๑.๔.๔ ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหเขา
รวมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหนวยกิตท่ีเรียนไดเม่ือไดรับคัดเลือกใหเปนนักศึกษา
ขอ ๓๒ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา

๓๒.๑ นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน
๓๒.๒ การลาพักการศึกษา ใหลาพักไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน เวนแตการลา

พักในภาคการศึกษาแรกไมอาจอนุญาตใหลาพักได



๒๑

๓๒.๓ นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีลาพักการศึกษา

๓๒.๔ นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับรักษา
สถานภาพเปนนักศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

๓๒.๕ นักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษา ตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา

๓๒.๖ นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยื่นใบลาออกและตองไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๓ การพนจากสภาพนักศึกษา

๓๓.๑ ตาย
๓๓.๒ ลาออก
๓๓.๓ โอนไปเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน
๓๓.๔ ไดคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ํากวา ๒.๕๐
๓๓.๕ สอบประมวลความรูหรือสอบวัดคุณสมบัติ ๓ ครั้งแลวยังไมผาน
๓๓.๖ ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ ๑๒
๓๓.๗ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษา

ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา
๓๓.๘ มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
๓๓.๙ สําเร็จการศึกษา

หมวด ๘
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหนวยกิต

ขอ ๓๔ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
๓๔.๑ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสถานภาพระหวางนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาไมเต็ม

เวลาได ท้ังนี้ นักศึกษาจะตองปฏบิัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
๓๔.๒ นักศึกษาท่ีเปลี่ยนสถานภาพตามขอ ๓๔.๑ ไดจะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา

๑ ภาคการศึกษาและตองลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปลี่ยนใหมอยางนอย ๑ ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา

๓๔.๓ นักศึกษาทดลองศึกษาท่ีผานเงื่อนไขตามขอกําหนดของหลักสูตรใหเปลี่ยน
สถานภาพเปนนักศึกษาได
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ขอ ๓๕ การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๕.๑ การโอนหนวยกิต นักศึกษาอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันหรือเทียบเทาใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดเคยศึกษามาแลวจากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนไดเฉพาะรายวิชาท่ี
สอบไดคาระดับข้ัน B ข้ึนไปโดยนับหนวยกิตและผลการเรียน ในรายวิชาท่ีขอโอนหนวยกิต ตองเปน
รายวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ปนับจากวันท่ีไดรับผลการเรียน ท้ังนี้ ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

๓๕.๒ ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา ท้ังนี้ การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
ขอ ๓๖ การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต

มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือเทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาท่ี
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ท้ังนี้ หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๗ การเปลี่ยนสาขาวิชา

การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําไดในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ท้ังนี้ โดยไดรับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขวานักศึกษาผูขอเปลี่ยนสาขาวิชาตองเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา
๑ ภาคการศึกษาปกติและตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ โดยนับทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียน
เรียน
ขอ ๓๘ การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ การนับระยะเวลาท่ี
ศึกษาในหลักสูตรใหเริ่มนับตั้งแตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม

หมวด ๙
การสําเร็จการศึกษา

ขอ ๓๙ เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
๓๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวน

หนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา
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๓๙.๒ ปริญญาโท
๓๙.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับ
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

๓๙.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดย
จะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง และ
ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper)
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว

๓๙.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
พรอมท้ังเสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงไดและรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่ง
ของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได

๓๙.๓ ปริญญาเอก
๓๙.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพ่ือ

เปนผู มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได

สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๒ เรื่อง

๓๙.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได



๒๔

ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบ
ผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งซึ่ง
จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได

สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
ขอ ๔๐ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอ
สําเร็จการศึกษาลวงหนาอยางนอย ๑ เดือนกอนสิ้นภาคการศึกษาสุดทาย

หมวด ๑๐
การประกันคุณภาพ

ขอ ๔๑ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย ๖ ดาน คือ

๔๑.๑ การกํากับมาตรฐาน
๔๑.๒ บัณฑิต
๔๑.๓ นักศึกษา
๔๑.๔ คณาจารย
๔๑.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
๔๑.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ขอ ๔๒ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปน
ระยะๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป
ขอ ๔๓ หลักสูตรท่ีจะเปดใหมหรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารย
ผูสอน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ



๒๕

ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้นใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตรได

บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๔ นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย กอนท่ีขอบังคับนี้ประกาศใชบังคับใหถือปฏิบัติตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จนสําเร็จการศึกษาหรือ
พนสภาพการเปนนักศึกษา

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมบูรณ   เสงี่ยมบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


