ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป น ไปอย า งถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ และ
มีประสิทธิภ าพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๙
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไว ดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชกับผูเขาศึกษาตามหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหม
หรือที่ปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริห ารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
บรรดาระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และคํ า สั่ ง อื่ น ใด ที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ ข อ บั ง คั บ นี้ ให ใ ช
ขอบังคับนี้แทน

๒

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
“อาจารยป ระจํา ” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มีหนาที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่ จั ด การศึ ก ษาโดยจะเป น อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเกิ น กว า ๑ หลั ก สู ต รในเวลาเดี ย วกั น ไม ไ ด
ยกเวน พหุ วิทยาการหรือ สหวิทยาการ ให เป น อาจารย ผูรับ ผิด ชอบหลั กสู ตรไดอี กหนึ่งหลัก สูต ร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน
“อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
“คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร หมายถึ ง คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน ซึ่งอาจเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได

๓

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เป น อย า งดี ซึ่ ง อาจเป น บุ ค ลากรที่ ไ ม อ ยู ใ นสายวิช าการหรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
โดยไมตองพิจารณาถึงดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ขอ ๔ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามตามขอบังคับนี้ การตีความและวินิจฉัยปญหา
อันเกิดจากการใชขอบังคับนี้ใหเปนอํานาจของอธิการบดี

หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ขอ ๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามระดับคุณวุฒิได ๔ ระดับ ดังนี้
๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๕.๒ ปริญญาโท
๕.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๕.๔ ปริญญาเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง มุงใหมีความสัมพันธ
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัช ญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษา
ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพัน ธส อดคลองกับ แผนพัฒ นา
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย และ
มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ เ ป น สากล เน น การพั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม
ไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิ ชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหม
เพื่ อ การพั ฒ นางานและสั ง คม ในขณะที่ร ะดับ ปริ ญญาเอก มุง ให มีค วามสามารถในการค น ควา วิ จั ย
เพื่อสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ชึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และประเทศ

๔

ขอ ๖ โครงสรางของหลักสูตร
๖.๑ ประกาศนี ย บั ตรบัณ ฑิต และประกาศนีย บัต รบั ณฑิ ตชั้น สูง ใหมี จํา นวนหนว ย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๖.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทํ า เฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ ชึ่ ง มี ค า เที ย บได ไ ม น อ ยกว า ๓๖ หน ว ยกิ ต
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได โดยไมนับหนวย
กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธชึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกินกวา ๖ หนวยกิต
๖.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได
โดยไมนับนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต องมี มาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูศึก ษาที่ สําเร็จ ปริ ญญาตรี จะต องทํ าวิทยานิพ นธไ มนอ ยกว า
๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต

๕

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต องมี มาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ขอ ๗ การจัดการศึกษา
๗.๑ การเรี ยนตามระบบการศึ กษานี้ เป นการเรี ยนแบบสะสมหน วยกิต ระบบทวิ ภาค
โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
๑๕ สัปดาห ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจจัดใหมีภาคการศึกษาฤดูรอนในบางหลักสูตร
แลวแตกรณี
๗.๒ รู ปแบบการจั ดการศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยอาจจั ดการศึ กษาทั้ งแบบในเวลาราชการ
(ภาคปกติ) และแบบนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ)
๗.๓ ภาษาที่ใชในการศึกษารายวิชาอาจเปนภาษาไทย หรือภาษาตางประเทศก็ได
๗.๔ แนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ
อยางเดียว ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
๗.๔.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัย
ในสาขาวิชาที่เปดสอนได
๗.๔.๒ มีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได และมีทรัพยากร
สนับสนุนอยางเพียงพอ
๗.๔.๓ มีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัยของผูเรียน
๗.๔.๔ มีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
๗.๔.๕ พรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ขอ ๘ การคิดหนวยกิต
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๘.๒ รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช เ วลาฝ ก หรื อ ทดลองไม น อ ยกว า ๓๐ ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๘.๓ การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๘.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต

๖

๘.๕ การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๘.๖ วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๙ ระยะเวลาการศึกษา
๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึ กษาไมเกิน
๓ ปการศึกษา
๙.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
๙.๓ ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา
ไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา
ไมเกิน ๖ ปการศึกษา

หมวด ๓
การควบคุมคุณภาพการศึกษา
ขอ ๑๐ จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย
๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๑.๒ อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑ ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลวิจัย

๗

กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน คณะที่เกี่ยวของ
ตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
มาแลวและตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณ วุฒิปริญญาโท
แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน
มาแลว ไมนอยกวา ๖ ป ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอน
ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ให บุ ค คลดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการอย า งน อ ย ๓ รายการในรอบ ๕ ป ย อ นหลั ง
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย
ประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน คณะที่เกี่ยวของ

๘

ตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอนและ
มีผลงานทางวิชาการ ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑ ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก
แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชา
ที่สอนมาแลวไมนอยกวา ๔ ป ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่ วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิช า
โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบในรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอน
ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาโท
๑๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
๑๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงาน
ทางทางวิชาการที่ไม ใชสวนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
กรณีมีความจําเปน อยางยิ่งสําหรับ สาขาวิช าที่ไ มส ามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน คณะที่เกี่ยวของ
ตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี
๑๐.๓.๓ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน
๒ ประเภท คือ

๙

(๑) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก และการค น คว า อิ ส ระ
ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให บุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิช าการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการ ตองเปน
ผลงานวิจัย
(๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธร วมที่ เป นอาจารย ประจํ า ตองมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สํ าหรั บอาจารย ที่ ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ ร วมที่ เป นผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพร
ในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง
กรณีผู ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไ มมี คุณ วุ ฒิแ ละผลงานทางวิช าการ
ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
เป น ที่ ย อมรั บ ซึ่ งตรงหรื อสั มพั นธ กั บ หั ว ข อวิ ทยานิ พนธ ห รื อการค น คว าอิ ส ระ โดยให คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแจง คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ตองประกอบดวย
อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไมนอยกวา ๓ คน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) กรณีอาจารย ป ระจํ าหลักสู ตร ต องมีคุ ณวุฒิป ริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

๑๐

(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีอยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ คณะที่เกี่ยวของตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรนั้น ตอคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจ ารณา
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของวิชาที่สอน
และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
ทัง้ นี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่งโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของ
รายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานี้
๑๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก
๑๐.๔.๑ อาจารยป ระจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทีย บเทา
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
๑๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน คณะที่เกี่ยวของ
ตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี

๑๑

๑๐.๔.๓ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย ที่ ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ ห ลั ก ต องเป น อาจารย ป ระจํ า
หลั กสู ตรมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า ที่ มี ตํ า แหน ง รอง
ศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนวิจัย
(๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี ) ตองมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติดังนี้
อาจารย ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ ร วมที่ เป นอาจารย ประจํ าต องมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สํ าหรั บอาจารย ที่ ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ ร วมที่ เป นผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสาร
ที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไม
นอยกวา ๕ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ซึ่งคณะที่เกี่ยวของตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
(๑) กรณีอาจารย ป ระจํ าหลักสู ตร ต องมีคุ ณวุฒิป ริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับเผยแพรตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
(๒) กรณี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง

๑๒

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ คณะที่เกี่ยวของตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่ สอน และตองมีประสบการณดานการสอนและ
มีผลงานทางวิชาการ ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑
รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
ในกรณี ร ายวิช าที่ ส อนไมใ ชวิ ช าในสาขาของหลัก สูต ร อนุ โ ลมให
อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาที่
อาจารยผูสอนได
ทั้งนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๕ กรณีอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการ
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมใหเปน อาจารยผู ส อนในระดับ ปริญญาโทได แตทั้งนี้ห ากจะทําหนาที่เปน
อาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย ที่ป รึกษาวิท ยานิพนธ และอาจารย ผูส อบวิ ทยานิพ นธ ในระดั บ ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ รายการ ภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการ
ภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ป
ขอ ๑๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
๑๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังนี้
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงาน
ทางวิชาการตามขอ ๑๐.๓.๓(๑) และขอ ๑๐.๕ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๕ คน ตอภาคการศึกษา
กรณี อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรมี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท า และดํ ารง
ตํ าแหน งระดั บ ผู ช ว ยศาสตราจารย ขึ้ น ไป หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า ที่ มี ตํ า แหน ง รอง

๑๓

ศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐.๓.๓(๑) และขอ ๑๐.๕ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา
กรณี อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรมี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท า และดํ ารง
ตํ าแหน ง ศาสตราจารย แ ละมี ค วามจํ า เป น ต อ งดู แลนั ก ศึ ก ษาเกิ น กว า จํ า นวนที่ กํ า หนดให เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา และหากมีความจําเปนตองดูแล
นักศึกษามากกวา ๑๕ คน ใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี
๑๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน
หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพ นธ ๑ คน เทีย บไดกับ จํานวนนักศึกษาที่ คน ควาอิส ระ ๓ คน แตทั้ง นี้
รวมแลวตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา
๑๑.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/
หรืออาจารยผูสอนวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระตองจัดสรรเวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเหมาะสม
ขอ ๑๒ ใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือ การซ้ําซอน
กับงานของผูอื่น หรือการจางทํารายงานการวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ โดยใชระบบที่ทันสมัย เชน
ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
หากพบวามีการคัดลอก การซ้ําซอนกับงานของผูอื่น หรือมีการจางทํารายงานการ
คนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระ
ชิ้นนั้น

หมวด ๔
การรับเขาศึกษาและการรายงานตัวเขาศึกษา
ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปน ผู สําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา

๑๔

๑๓.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโท หรือเทียบเทา
๑๓.๓ ปริญญาโท จะตองเปน ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา
๑๓.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มี
ผลการเรี ย นดี ม าก หรื อ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได ต ามเกณฑ ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขอ ๑๔ การรับสมัคร
ใบสมัคร หลักฐานประกอบ เงื่อนไข วิธีการ และจํานวนนักศึกษาใหเปน ไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ การรับเขาศึกษา
๑๕.๑ เงื่อนไขวิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชาใหเปนไปตามแผนการรับ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๑๕.๒ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาอาจพิ จ ารณารั บ บุ ค คลเพื่ อ เข า ศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย
โดยไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๑๖ การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูที่ไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะตองนําหลักฐาน
มารายงานตั ว เพื่ อ ขึ้น ทะเบี ย นเปน นัก ศึ กษาตามวั น และเวลาที่ คณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึก ษากํ าหนด
มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์

หมวด ๕
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหนวยกิต
ขอ ๑๗ การลงทะเบียนวิชาเรียน

๑๕

๑๗.๑ นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นใด ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร กําหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
๑๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑๗.๒.๑ การลงทะเบียนเพื่อไดหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
๑๗.๒.๒ การลงทะเบียนเพื่อไดหนวยกิตแตไมคิดคาคะแนน (Non-credit)
๑๗.๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง (Audit)
๑๗.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
ภาคการศึกษาปกติ
การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑกําหนดจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี โดยยึดหลักการที่จะไมกระทบกระเทือน
ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
๑๗.๔ การลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาจะมี ผลสมบู รณ ต อเมื่ อนั กศึ กษาได แจ งรายวิ ชา
ที่ขอลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว
๑๗.๕ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ํา เพื่อเพิ่มผลการเรียนในวิชาที่เคยลงทะเบียน
และไดผลการเรียนตั้งแตระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร
แลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ จะสามารถลงทะเบียนเปนวิชาเรียนซ้ํา เพื่อคิดคาคะแนน
ในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลเรียนต่ํากวาระดับคะแนน A ได
๑๗.๖ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรรวมแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา
ที่ลาพักการศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๗.๗ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนหรือเทียบเทาในสถาบันอื่น
ๆ เพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้
ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ขอ ๑๘ การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
๑๘.๑ การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน
๑๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระทําไดดังนี้
๑๘.๒.๑ การเพิ่มและการถอนวิชาเรียนจะกระทําได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่สอนรายวิชานั้น ๆ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๑๖

๑๘.๒.๒ กรณี ก ารถอนภายใน ๒ สั ป ดาห แ รกของภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน เมื่อไดรับอนุมั ติการถอนแลว รายวิชานั้นจะไมมีการบันทึก
ลงในใบแสดงผลการศึกษา
๑๘.๒.๓ กรณีการถอนเมื่อพนกําหนด ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือพนสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน แตกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห
จะไดรับ การอนุ มัติก ารถอนวิช าเรีย นในกรณีที่นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษา หรือถู กสั่ง ให พักการศึ กษา
หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ผลการประเมินรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
โดยมีบันทึกอักษร “W” ในชองผลการศึกษา
ขอ ๑๙ การโอนผลการเรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับโอนผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
๑๙.๑ เปน ผลการเรียนรายวิช าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของผูเคยศึกษาจาก
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เรียนมาแลวไมเกิน 5 ป
นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ
๑๙.๒ เปนผลการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาระหวาง
แบบในเวลาราชการ (ภาคปกติ) กับแบบนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ) หรือเปนผลการเรียนที่เกิดจาก
การลงทะเบียนกับสถาบันอื่นตามขอ ๑๗.๗
๑๙.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเขาศึกษา
๑๙.๔ เปนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และไดผลการศึกษา P, PD หรือ
ไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา
๑๙.๕ จํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่รับโอน รวมแลวไมเกินหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาที่กําลังศึกษา ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนั้น ๆ ยกเวน การโอนในกรณี ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ สามารถ รับโอนไดโดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิต
๑๙.๖ ไมเปนรายวิชาที่เปนวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
๑๙.๗ รายวิ ช าที่ รั บ โอนมา จะไม นํ า ผลการศึ ก ษามาคิ ด ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม
และใหบันทึกผลการศึกษาเปน “Q” ยกเวนการโอนในกรณีตาม ๑๙.๑ ๑๙.๒ และ ๑๙.๓ ใหบันทึกผลการเรียน
ดวยผลการประเมินเดิมและนําไปคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอนได

๑๗

ขอ ๒๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ จะกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติ
ครบตามขอกําหนดเฉพาะของแตละหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นักศึกษาที่เรียนตามแผน ก ๒ จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธและชื่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธไดจะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต

หมวด ๖
การประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการศึกษา ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในแตละภาคการศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
ขอ ๒๒ การประเมินผลแตละรายวิชา ใชระบบการใหคาคะแนนดังนี้
๒๒.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
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 ออนที่สุด (Fail)
๐.๐
๒๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน
๒๒.๒.๑ ใช ป ระเมิ น รายวิ ช าเสริ ม รายวิ ช าที่ เ รี ย นโดยไม นั บ หน ว ยกิ ต
การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ มีระบบประเมิน ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผาน
P (Pass)
ไมผาน
F (Fail)

๑๘

๒๒.๒.๒ การประเมิ นวิ ทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ประกอบด วย การประเมิ น
เคาโครงวิทยานิพนธ การสอบปากเปลา การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ และรายงานการคนควาอิสระ
ทั้งฉบับ มีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
Excellent
ดี
Good
ผาน
Pass
ไมผาน
Fail
๒๒.๓ สัญลักษณอื่น ๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใชสําหรับ ประเมินวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิส ระ
ที่แบงหนวยกิตลงทะเบียน และผลการประเมินงานผาน
U (Unsatisfactory) ใชสําหรับประเมินวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
ที่แบงหนวยกิตลงทะเบียน และผลการประเมินงานไมผาน
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต และ
ผู ลงทะเบี ยนได ปฏิ บั ติ งานตามเกณฑ ที่ ผู สอนกํ าหนด กรณี ที่ ไม สามารถปฏิ บั ติ ตามเกณฑ ที่ กํ าหนดได
ใหถือวาผูเรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้นและใหบันทึกผลการประเมินเปน “W”
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
กอนการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนกรณีที่นักศึกษา
ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว หรือในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนแบบรวมฟง แตไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑกําหนดของผูสอน
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ยังไมสมบูรณ เมื่อนักศึกษา
ยังทํางานไมเสร็จเมื่อสิ้น ภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับ
การประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดใหเปลี่ยนคาระดับ
คะแนนเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี
IP (In Progress) ใชสําหรับสงผลการประเมินรายวิชาที่เปนวิทยานิพนธ
หรื อ การค น คว า อิ ส ระ ที่ ยั ง อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การและเมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย นไม ส ามารถตั ด สิ น ผลได แต
ผลการดําเนินงานมีความกาวหนาตอเนื่อง เปนที่นาพอใจ
NP (No Progress) ใชสําหรับสงผลการประเมินรายวิชาที่เปนวิทยานิพนธ หรือ
การคนควาอิสระ ที่ยังอยูระหวางดําเนินการและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาผลการดําเนินงานไมมีความกาวหนาหรือ
ไมเปนที่นาพอใจ

๑๙

กรณีที่ไดผลการประเมิน เปน “NP” นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
Q (Qualified) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอนผลการเรียนตามขอ ๑๙.๗
ขอ ๒๓ การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ และการสอบการคนควาอิสระ ใหใชคําวา
“สอบผาน” (Pass)
เมื่อผลของการประเมินเปนที่พอใจ
“สอบไมผาน” (Fail)
เมื่อผลของการประเมินไมเปนที่พอใจ
ขอ ๒๔ การสอบประเภทตางๆ
๒๔.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแต
รายวิชาที่ลงทะเบียนเปนผูรวมฟง หรือรายวิชาที่ไดยกเลิกโดยถูกตองตามขอบังคับ ใหอาจารยประจําวิชา
สงผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย ผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําสง
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๒๔.๒ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบ
ขอเขีย นและ/หรือสอบปากเปลาสําหรับ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข หรือตามเงื่อ นไขที่
หลักสูตรกําหนดไว การสอบประกอบดว ยวิช าในสาขาวิช าเฉพาะและสาขาวิช าที่เกี่ย วของ โดยใหมี
คณะกรรมการสอบประมวลความรูเปนผูสอบ นักศึกษาที่จะยื่นคํารองขอสอบประมวลความรู ตองเรียน
รายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร และการสอบประมวลความรูจะเปดสอบปการศึกษาละ
ไมเกิน ๓ ครั้ง
๒๔.๓ การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบปากเปลา เพื่อทดสอบความรูและความเขาใจ
ในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และ แผน ก แบบ ก ๒
และนักศึ กษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ ใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ตามที่กําหนดในขอ ๑๐.๓.๔ หรือขอ ๑๐.๔.๔ แลวแตกรณี เปนผูสอบและสอบไดไมเกิน ๒ ครั้ง
๒๔.๔ การสอบการคนควาอิสระ เปนการสอบปากเปลา เพื่อทดสอบความรูและ
ความเขาใจการคนควาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข โดยใหมีคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๓.๔ เปนผูสอบ
๒๔.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เปนการสอบในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานักศึกษามี ความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิส ระ และเปน
ผู มี สิ ท ธิ์ เ สนอการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาเอก สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก
แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูสอบ
๒๔.๖ การสอบภาษาตางประเทศ
๒๔.๖.๑ กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ใน
หลักสูตรแตละสาขาวิชา และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร

๒๐

๒๔.๖.๒ กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะตองดําเนินการทดสอบภาษาตางประเทศ
ตามเกณฑทสี่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดหรือตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนดไวที่ไมต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อประกอบเปนคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ในระดับปริญญาเอก
๒๔.๗ การประเมินรายวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริม อาจดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
๒๔.๗.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู
๒๔.๗.๒ ลงทะเบียนเรียน และผานการประเมินผล
๒๔.๗.๓ ประเมินเพื่อการยกเวน ในกรณีตอไปนี้
(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาที่ตรงกับรายวิชาที่กําหนดให
เรียน
(๒) มีเอกสารรับ รองจากสถาบัน หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษารับรองวาผานการสอบไดในรายวิชาที่กําหนดใหเรียนเสริม
ขอ ๒๕ การสอบตามขอ ๒๔.๒, ๒๔.๕ และ ๒๔.๖.๒ ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เปน ผูกํ าหนดหลั กเกณฑวิธี การในการสอบประมวลความรู การสอบวั ดคุ ณสมบั ติ และการสอบ
ภาษาตางประเทศกรณีหลักสูตรปริญญาเอก
ขอ ๒๖ คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชา ใหถือเกณฑตามนี้
๒๖.๑ ตองไดผลการประเมินไมต่ํากวา “C” สําหรับรายวิชาที่ตองประเมินใหคาระดับคะแนน
๒๖.๒ ไดผลการเรียนไมต่ํากวา “P” กรณีที่เปนรายวิชาที่กําหนดใหประเมินตามขอ
๒๒.๒.๑
๒๖.๓ ไดผลการประเมินไมต่ํากวา Pass ตามขอ ๒๒.๒.๒
๒๖.๔ ได “Q” กรณีมีการโอนผลการเรียนตามขอ ๑๙.๗
ขอ ๒๗ การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ทั้งในการคํานวณ
หนวยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๗.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับจํานวน
หนวยกิตเพื่อพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว
๒๗.๒ ในการคํ านวณคะแนนเฉลี่ ยสะสม ให คํ านวณจากทุ กรายวิ ชาที่ มี การประเมิ น
ตามขอ ๒๔.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา ๑ ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและ
ค า คะแนนที่ ไ ด ทุ ก ครั้ ง ไปใช คํ า นวณคะแนนเฉลี่ ย สะสม การคํ า นวณคะแนนเฉลี่ ย สะสมให คิ ด
ทศนิยมสองตําแหนง โดยไมปดเศษ

๒๑

หมวด ๗
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๘ การสําเร็จการศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
๒๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตาม
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา

๒๘.๒ ปริญญาโท
๒๘.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑
(๑) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอ ๑๐.๓.๔ และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
(๒) สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตอง
ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ
๒๘.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒
(๑) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองได
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอ ๑๐.๓.๔ และ
ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และ
(๒) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับ ชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper)
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
๒๘.๒.๓ แผน ข

๒๒

(๑) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
(๒) เสนอรายงานการคาควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอ ๑๐.๓.๔ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และ
รายงานการคน ควาอิสระหรือสว นหนึ่งของรายงานคนควาอิส ระตองไดรับ การเผยแพรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
๒๘.๓ ปริญญาเอก
๒๘.๓.๑ แบบ ๑
(๑) สอบผ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination)
เพื่ อ เป น ผู มี สิ ท ธิ์ ข อทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ และสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ย
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอ ๑๐.๔.๔ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
(๒) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับ ชาติห รือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ อยางนอย ๒ เรื่อง
๒๘.๓.๒ แบบ ๒
(๑) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ ย ไม ต่ํ า กว า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท า สอบผ า นการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและ
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอ ๑๐.๔.๔ ซึ่งจะตอง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
(๒) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรื ออย างน อยได รั บการยอมรั บให ตี พิ มพ ในวารสารระดั บชาติ หรื อนานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
๒๘.๔ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา
๒๘.๕ ผานการประเมินรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเสริม ครบตามเกณฑ
๒๘.๖ สงวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณแลว

๒๓

๒๘.๗ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท จะตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่ หลักสูตร
กําหนด
ขอ ๒๙ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา
๒๙.๑ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ตอบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และนํารายชื่อเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา และเสนอตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการเสนอใหปริญญา
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๙.๒ นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใหสําเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตอสภามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติดังนี้
๒๙.๒.๑ เปนผูมีความประพฤติดี
๒๙.๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษา ตามขอ ๒๘
๒๙.๒.๓ ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ
๒๙.๒.๔ เปนผูไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

หมวด ๘
การลาพัก การรักษาสถานภาพ การลาออก และการพนสภาพของนักศึกษา
ขอ ๓๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา
๓๐.๑ นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาตองยื่นคํารองแสดงเหตุผลความจําเปนตอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูอนุมัติ แลวแจงตอบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อทราบ
๓๐.๒ นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
๓๐.๓ นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนีย มเพื่อรักษา
สถานภาพการเปนนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย
การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓๐.๔ นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา แตไมมีหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ตอง
ลงทะเบียนเหลืออยู ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา
๓๐.๕ นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหเสนอใบลาตอบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตรลงความเห็นแลวใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

๒๔

ขอ ๓๑ การพนสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุดังตอไปนี้
๓๑.๑ ตาย
๓๑.๒ ลาออกและไดรับอนุมัติแลว
๓๑.๓ สําเร็จการศึกษา
๓๑.๔ มหาวิทยาลัยสั่งใหออก เนื่องจากการฝาฝนระเบียบวาดวยการลงทะเบียน การ
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และการลาพักการศึกษา
๓๑.๕ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ ในการประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษา
ในชวงที่ลงทะเบียนเรียนยังไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดของหลักสูตร
๓๑.๖ ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนไดจํานวนหนวยกิต
ตั้งแต ๒ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดขึ้นไป โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
๓๑.๗ ใชเวลาศึกษาครบตามที่กําหนดในขอ ๙
๓๑.๘ สอบวิทยานิพนธหรือสอบการคนควาอิสระไมผานภายในการสอบ ๒ ครั้ง
๓๑.๙ สอบประมวลความรูหรือสอบวัดคุณสมบัติไมผานภายในการสอบ ๓ ครั้ง
๓๑.๑๐ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
๓๑.๑๑ ถูกลงโทษใหออกจากการเปนนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นวา
มีความประพฤติไมเหมาะสม
ขอ ๓๒ การขอกลับเขาเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๓๑.๒ ๓๑.๔ และ ๓๑.๗ อาจขอคืนสภาพ
เพื่อกลับเขาเปนนักศึกษาได ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด โดยจัดทํา
เปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลเอก
(นิรุทธ เกตุสิริ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

