
 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
***************************** 

  
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๒(๑๐/๒๕๖๒) เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“ข้อ ๕ ในข้อบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ              

ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร   ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



๒ 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่แต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีเปิดสอนในหลักสูตรน้ันที่มี
หน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดโดยอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพิบูลสงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนต้ังแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ัง
เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามข้อบังคับน้ี 

“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิ ไ ด้เป็นอาจารย์ประจําในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์
และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ประจํา
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ 



๓ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามหรืออาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดสอน 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามจัดให้เรียนในเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจจัดให้
เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามจัดให้เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม อาจจัดให้เรียนในเวลาราชการด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน ดังน้ี 
๑๓.๑ คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

(๑) ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอระบบการบริหาร ควบคุม กํากับการใช้หลักสูตร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๓) เสนอและบริหารงบประมาณในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
รวมทั้งกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  

(๔) พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตร การ
วิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๕) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ
รับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

(๖) ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 



๔ 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการด้านอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

(๘) ดําเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

๑๓.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) พัฒนา กํากับ ดูแล กระบวนการเรียนการสอน เสนอแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 

การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(๒) พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
(๓) จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตาม

กําหนดทุก ๕ ปี 
(๔) พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และอาจารย์พิเศษที่ทําหน้าที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

(๕) ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๖) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์และการ
บริหารหลักสูตรเพ่ือนําไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

(๗) ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(๘) ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง และเกณฑ์การประเมินตามที่การ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกกําหนด 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๑.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“๓๑.๔ สถานภาพของผู้เข้าศึกษา  

๓๑.๔.๑ นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 

๓๑ .๔ .๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราวของมหาวิทยาลัย 

๓๑.๔.๓ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีสอบภาษาและ
สอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับอนุมัติจากคณะหรือวิทยาลัยให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ได้ 



๕ 

๓๑.๔.๔ ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจาก มหาวิทยาลัยให้เข้าร่วม
ศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๓๗ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ี โดยได้รับอนุมัติจาก

คณะหรือวิทยาลัย โดยมีเง่ือนไขว่านักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษาปกติและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ โดยนับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๓๙ เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
๓๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 

๓๙.๒ ปริญญาโท  
๓๙.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๓๙.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัย
แต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

๓๙.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ันพร้อมทั้งเสนอ



๖ 

รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
หรือวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของ
รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

๓๙.๓ ปริญญาเอก 
๓๙.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๓๙.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ” 
 
 

 
                                   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


