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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

.............................................. 
 โดยที ่เป ็นการสมควรปร ับปร ุงข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏร ้อยเอ ็ด  ว ่าด ้วยการศ ึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางการปฏิบัติ 
ไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒(๑๘๓)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “บัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  การจัดการศึกษา ในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
   “คณะ”  หมายความว่า  คณะ หรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
   “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีของคณะ หรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
   “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะหรือวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันมากกว่า ๑ คณะ  
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   “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ
ภายในคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการ 
และพัฒนาหลักสูตร  
   “ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้บริหารหลักสูตรสาขาวิชา 
   “อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ และต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
          ส าหรับอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ข้อบังคับนี้เริ่มใช้บังคับ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
   “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 
ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 
   “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีนี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาเดียวกัน สามารถใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้ 
    “อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า  ผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของคณบดี ซึ่งมิได้เป็น
อาจารย์ประจ าให้ท าหน้าที่สอนนักศึกษาและรับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตนในแต่ละปีการศึกษา 
   “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับ
การแต่งตั้งจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
   “อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
   “นักวิจัยประจ า”  หมายความว่า  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
   “การตกลงร่วมผลิต”  หมายความว่า  การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกนั้น ๆ 
   “องค์กรภายนอก”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเท่านั้น 



๓ 
 

          หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสภามหาวิทยาลัย โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว  
และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
   “คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร”  หมายความว่า  คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
สาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนด
เรื่องนี้ไว้ ให้หมายถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอื่นแต่มีประสบการณ์
ตรงที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้นบรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย 
   “หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เปิดสอนและได้แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบแล้ว 
    “หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท”  หมายความว่า  หลักสูตรปริญญาตรี 
และหลักสูตรปริญญาโทที่ให้ผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาโทในช่วงเวลา
ต่อเนื่องกันโดยอาจเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามข้อก าหนดของหลักสูตรจะได้รับปริญญาทั้งสองระดับ 
   “หลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก”  หมายความว่า  หลักสูตรปริญญาโท 
และหลักสูตรปริญญาเอกที่ให้ผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาโทศึกษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาเอกในช่วงเวลา
ต่อเนื่องกันโดยอาจเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามข้อก าหนดของหลักสูตรจะได้รับปริญญาทั้งสองระดับ 
   “หลักสูตรสหสาขาวิชา” หมายความว่า  หลักสูตรที่มีความร่วมมือจากคณะอย่างน้อยสองคณะขึ้นไป 
และอยู่ภายใต้การบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย  
   “ดุษฎีนิพนธ์”  หมายความว่า  รายงานผลการวิจัยที่เป็นผลมาจากกระบวนการวิจัย 
อย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักสูตรปริญญาเอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และอาจน าไปใช้ประโยชน์
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
   “วิทยานิพนธ์”  หมายความว่า  รายงานผลการวิจัยที่เรียบเรียงจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่เป็นเหตุเป็นผลโดยศึกษาอย่างละเอียดและเป็นระบบในเชิงวทิยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ตามหลักสูตรปริญญาโท 
แผน ๑ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   “การค้นคว้าอิสระ”  หมายความว่า  รายงานที่เป็นผลจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
อย่างเป็นระบบของนักศึกษาในหัวข้อที่ได้รับผิดชอบตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ๒ ภายใต้ค าปรึกษาดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
   “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือได้รับการโอนย้ายมาศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดเป็นกรณีไป 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๖  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อธิการบดีอาจออกระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
   

หมวด ๒   
การบริหารบัณฑิตศึกษา 

 
 ข้อ ๗  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ให้มีคณะกรรมการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
    ๗.๑ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
   ๗.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
   ๗.๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ 
   การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๗.๒  และ ๗.๓ ให้ใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 ข้อ ๘  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๙  ในคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
     ๙.๑  องค์ประกอบ 
         ๙.๑.๑  คณบดี      เป็นประธานกรรมการ 
        ๙.๑.๒  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  เป็นกรรมการ  
         ๙.๑.๓  รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายด้านบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและ  
เลขานุการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับประธานกรรมการ 
        ๙.๑.๔  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา   เป็นกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ   
       กรรมการมีวาระต าแหน่ง ๔ ปีและให้พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือ ตาย ลาออก  
ขาดคุณสมบัติหรือมหาวิทยาลัยถอดถอน 
    ๙.๒  หน้าที ่
        ๙.๒.๑  ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        ๙.๒.๒  อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา 
        ๙.๒.๓  ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
        ๙.๒.๔  พิจารณาหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
       ๙.๒.๕  พิจารณาอนุมัติหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
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        ๙.๒.๖  เสนอรายชื่ออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
หรือวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
       ๙.๒.๗  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบเค้าโครง 
การค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
        ๙.๒.๘  ประสานงานด้านการบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับนักศึกษา  
การจัดตารางสอน การสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดความรู้ด้านภาษาและการสอบ 
วัดคุณสมบัติกับบัณฑิตวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๐  ในการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการด าเนินการโดยคณะ จ านวนมากกว่า   
๑ คณะ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
          ๑๐.๑  องค์ประกอบ 
            ๑๐.๑.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
               ๑๐.๑.๒  คณบดี ของคณะที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นกรรมการ 
           ๑๐.๑.๓  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
           ๑๐.๑.๔  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมกันจัดหลักสูตรไม่เกินกึ่งหนึ่งของ 
จ านวนกรรมการในข้อ ๑๐.๑.๑ ๑๐.๑.๒ และ ๑๐.๑.๓ เปน็กรรมการ 
                  ๑๐.๑.๕  อาจารย์ระดบับัณฑิตศึกษาคนหนึ่งที่ประธานกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
และเลขานุการโดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับประธานกรรมการ 
    กรรมการมีวาระด ารงต าแหน่ง ๔ ปี และให้พ้นต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อตาย ลาออก 
ขาดคุณสมบัติ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน 
         ๑๐.๒  หน้าที ่
      ๑๐.๒.๑  ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      ๑๐.๒.๒  อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา 
      ๑๐.๒.๓  ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
      ๑๐.๒.๔  พิจารณาหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
     ๑๐.๒.๕  พิจารณาอนุมัติหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
      ๑๐.๒.๖  เสนอรายชื่ออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
หรือวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
     ๑๐.๒.๗  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบ 
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
      ๑๐.๒.๘  ประสานงานด้านการบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับนักศึกษา  
การจัดตารางสอน การสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดความรู้ด้านภาษา 
และการสอบวัดคุณสมบัติกับบัณฑิตวิทยาลัย  
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หมวด ๓   
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้   
      ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัย 
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้ 
กับการศึกษาภาคปกติ 
          มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษาเทียบเคียงได้
กับระบบทวิภาค โดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหน่วยการเรียนรู้เทียบเคียงกับ
หน่วยกิตในระบบทวิภาค รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๒  มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
หรือรูปแบบผสมผสาน  
    ๑๒.๑  ระบบในเวลาราชการ จัดแบบระบบทวิภาค หรือระบบการศึกษาอ่ืนตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด  
    ๑๒.๒  ระบบนอกเวลาราชการ โดยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
         ๑๒.๒.๑  โปรแกรมนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการ 
         ๑๒.๒.๒  โปรแกรมทางไกลโดยใช้ระบบทางไกล วีดิทัศน์สองทางและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต 
         ๑๒.๒.๓  โปรแกรมชุดวิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาละรายวิชาหรือ
หลายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
         ๑๒.๒.๔  โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาต่างประเทศหรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีมาตรฐาน
เช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติโดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศโดยใช้
รูปแบบผสมผสานตามข้อ ๑๒.๑  และ ๑๒.๒ 
 ข้อ ๑๓  การคิดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชา 
        ๑๓.๑  ระบบทวิภาค 
         ๑๓.๑.๑  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
        ๑๓.๑.๒  รายวิชาภาคปฏบิัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
        ๑๓.๑.๓  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 



๗ 
 

                      ๑๓.๑.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิต  
         ๑๓.๑.๕  การค้นคว้าอิสระที่ใช้ในเวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๓.๑.๖  วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
     ๑๓.๑.๗  กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น 
การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อการศึกษาภาคปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ให้เป็นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด  
     มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้นับระยะเวลาการศึกษา
และการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาคโดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด 
     

หมวด ๔   
หลักสูตรการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๔  หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ ดังนี้ 
    ๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพให้มีความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติและการปรับปรุงพัฒนางานให้มีความเป็น
มืออาชีพ ต่อยอดความรู้และเชื่อมโยงความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
        ๑๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นการพัฒนานักวิชาการ 
และวิชาชีพ ที่มีความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้และเชื่อมโยงความรู้ใหม่ 
เพ่ือการค้นพบ การคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ เพื่อสร้างความรู้เชิงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ  
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๔.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้และเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงปฏิบัติในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพแบบองค์รวม เป็นที่ยอมรับและเป็นแนวปฏิบัติได้
โดยเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ๖ ปีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



๘ 
 

   ๑๔.๔ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนในหลักสูตร
ปริญญาตรีศึกษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาโทในช่วงเวลาต่อเนื่องกันโดยอาจเป็นสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือต่างสาขาวิชาก็ได้ภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความรู้ที่จ าเป็น 
และเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้และเชื่อมโยงความรู้ใหม่เพ่ือการค้นพบ การคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ 
ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความรู้เชิงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดของหลักสูตรจะได้รับปริญญา 
ทั้งสองระดับ  
   ๑๔.๕ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพ ให้มีความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้และเชื่อมโยงความรู้ใหม่ 
ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวมในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงได้หรือปรับใช้ 
ในบริบทอ่ืนได้ โดยมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนางาน สังคมและประเทศ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
   ๑๔.๖ หลักสูตรควบปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนในหลักสูตรปริญญา
โทศึกษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาเอกในช่วงเวลาเดียวกันหรือในช่วงเวลาต่อเนื่องกันโดยอาจเป็นสาขาวิชา
เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให้มีความรู้ 
ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้และเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่น าไปสู่การแก้ปัญหา 
แบบองค์รวมในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงได้หรือปรับใช้ในบริบทอ่ืนได้  
โดยมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ 
ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพโดยมุ่งให้มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
สังคมและประเทศ ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดของหลักสูตรจะได้รับปริญญาทั้งสองระดับ 
 ข้อ ๑๕  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต 
 ข้อ ๑๖  หลักสูตรปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  
โดยอาจแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แผน ดังนี้ 
        ๑๖.๑ แผน ๑ แบบวชิาการ เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์สร้างองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ทั้งนี้ สัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชา  
ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจเป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือมีทั้งการศึกษารายวิชา 
และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิต โดยไม่อาจศึกษารายวิชาอย่างเดียวได้ 
                ๑๖.๒ แผน ๒ แบบวชิาชีพ เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงการประยุกต์ใช้
ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๗  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 
 
 



๙ 
 

  ข้อ ๑๘  หลักสูตรปริญญาเอก เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงมีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรตามแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
         แผน ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด ความรู้ใหม่ 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
                 แผน ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต 
                 แผน ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ 
หน่วยกิต 
         แผน ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
                   แผน ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
                   แผน ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
    ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ ตามแผน ๑ และแผน ๒ จะต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อ ๑๙   หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
คิดเป็นจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค  
 ข้อ ๒๐   หลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
คิดเป็นจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค 
         ทั้งนี้หากวิทยานิพนธ์จะเป็นฉบับเดียวหรือสองฉบับ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่หลักสูตรสังกัด 
หากวิทยานิพนธ์เป็นฉบับเดียวกันวิทยานิพนธ์นั้นต้องครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาทั้งสองหลักสูตรด้วย 
 ข้อ ๒๑  ระยะเวลาการศึกษา 
                      ๒๑.๑  การสอนในเวลาราชการ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
         ๒๑.๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน  
๖ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา  
          ๒๑.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโทใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
อย่างน้อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
          ๒๑.๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
            ๒๑.๑.๓.๑  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตใช้
ระยะเวลาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
           ๒๑.๑.๓.๒  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษา
ปกติท้ังนี้ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
         ๒๑.๑.๓.๔   หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ต้องมีระยะเวลา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค  



๑๐ 
 

         ๒๑.๑.๓.๕  หลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีระยะเวลา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๒ หน่วยกิต  
           ทั้งนี้วิทยานิพนธ์จะเป็นฉบับเดียวหรือสองฉบับ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะตามที่หลักสูตรสังกัด 
หากวิทยานิพนธ์เป็นฉบับเดียวกันวิทยานิพนธ์นั้นต้องครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาทั้งสองหลักสูตรด้วย 
      ๒๑.๒  การสอนนอกเวลาราชการ ให้ใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
        ๒๑.๒.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๓ ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 
๙ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
        ๒๑.๒.๒  หลักสูตรปริญญาโทให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร จนส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
          ๒๑.๒.๓  หลักสูตรปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
         ๒๑.๒.๓.๑  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ใช้เวลาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๙ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน  
๘ ปีการศึกษา   
             ๒๑.๒.๓.๒  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
บัณฑิตชั้นสูง ใช้เวลาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๑๘ ภาคการศึกษา  
ทั้งนี้ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
    ทั้งนี้ การนับภาคการศึกษา ให้นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา 
 ข้อ ๒๒  ระยะเวลาการขอขยายเวลาการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 
       กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียนครบหลักสูตรและหรือสอบวัดคุณสมบัติผ่านและได้ส่ง
ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่สามารถส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ได้ทันภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ศึกษาให้มหาวิทยาลัยขยายเวลา
รอตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้อีก ๑ ปีการศึกษาส าหรับ
การศึกษาระดับปริญญาโท และขยายเวลาได้อีก ๓ ปีการศึกษาส าหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ข้อ ๒๓  คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์ 
              จ านวนคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕  
     ๒๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                ๒๓.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
                ๒๓.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 



๑๑ 
 

               กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน  
                กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 
            ๒๓.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
ของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง 
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
      กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของ การจัดการเรียนการสอนรายวชิานั้น ๆ ด้วย 
           ๒๓.๑.๔ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง
ส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ แต่ทั้งนี้ หากจะท าหน้าที่ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ เรื่อง ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ปี 
    ๒๓.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
              ๒๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
              ๒๓.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
            กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 
            ๒๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 



๑๒ 
 

              กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
              ๒๓.๒.๔ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้ แต่ทั้งนี้ หากจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ เรื่อง ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ปี 
   ๒๓.๓ ปริญญาโท 
             ๒๓.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
            ๒๓.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
               กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน กรณีที่มีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน มหาวิทยาลัย 
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 
               ๒๓.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
                      ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปียอ้นหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
                      ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
                       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ า 
หรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
                      ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
                      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 



๑๓ 
 

               ๒๓.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วย  
รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
                     ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
                      ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
                      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
                ๒๓.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 
              กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
              ๒๓.๓.๖ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโท ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ เรื่อง 
ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ปี 
  ๒๓.๔ ปริญญาเอก 
            ๒๓.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 
 
 
 



๑๔ 
 

             ๒๓.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน 
         กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ านวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 
              ๒๓.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
                     ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภท
งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 
                     ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ า
หรือนักวิจัยประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑ คน โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่น เดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
              กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
            ๒๓.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจมี
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 
๒ คน รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
                 ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 
                ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
             กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 



๑๕ 
 

               ๒๓.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 
   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาแห่งนั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
             ๒๓.๔.๖ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จ
การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกได้ แต่ทั้งนี้ หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี 
หรือ ๒ เรื่อง ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ปี 
 ข้อ ๒๔  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
              ๒๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                    ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้
ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
                   ๒) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 
                  ๓) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษา
มากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นรายกรณี 
           ๒๔.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้  
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
            ๒๔.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
 ข้อ ๒๕  ให้อธิการบดีแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้องค์ประกอบ การได้มาการด ารงต าแหน่ง
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๖  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  



๑๖ 
 

หมวด ๕   
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ ๒๗  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
       ๒๗.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๒๗.๒  หลักสูตรปริญญาโทผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและเป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๒๗.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองและเป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๒๗.๔  หลักสูตรปริญญาเอก 
      ๒๗.๔.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและเป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยก าหนด หรือ 
      ๒๗.๔.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและ
ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตร
ที่เข้าศึกษาและมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่เกณฑ์สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
           ๒๗.๔.๓  ต้องไม่เป็นผู้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔๗.๔.๑๐, ๔๗.๔.๑๑, 
๔๗.๔.๑๒ และข้อ ๔๗.๔.๑๓ 
               ๒๗.๕ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
         คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(แบบก้าวหน้า) 
              ๒๗.๖  หลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕  หมวด ๕ การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษาข้อ ๒๗.๒ 
  ข้อ ๒๘  วิธีการรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
      ๒๘.๑  การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๒๘.๒  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพ่ือน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 
ที่ตนสังกัดได้ โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหน่วยกิตตามระเบียบการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
และค่าบ ารุงการศึกษาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระเบียบหรือประกาศอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ของมหาวิทยาลัย 



๑๗ 
 

      ๒๘.๓  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๗ 
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาได้โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๙  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
      ๒๙.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อ 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
      ๒๙.๒  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง หรือโดยวิธีการ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยแสดงหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช าระเงิน
ตามการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงการศึกษาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๒๙.๓  ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะหมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้มารายงานตัวและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงานตัว
ภายใน ๗ วันนับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดรายงานตัว 
      ๒๙.๔  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระบบในเวลาราชการจะขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเกินกว่าหนึ่งสาขาวิชาในปีการศึกษาเดียวกันไม่ได้ แต่นักศึกษาท่ีศึกษา
สาขาวิชาหนึ่งในระบบในเวลาราชการอาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาเข้าศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในระบบนอกเวลา
ราชการได้อีกไม่เกินหนึ่งสาขาวิชา 
      ๒๙.๕  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๓๐  สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
      ๓๐.๑  นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้ 
         ๓๐.๑.๑  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
         ๓๐.๑.๒  นักศึกษาที่มหาวทิยาลัยรับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นเฉพาะคราวที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
         ๓๐.๑.๓  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ให้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามข้อ ๒๘.๓ 
      ๓๐.๒  นักศึกษาตามข้อ ๓๐.๑.๒ ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและสอบได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๐.๑.๑ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไป 
 ข้อ ๓๑  การโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
      ๓๑.๑  นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะโอนหน่วยกิตรายวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งยังไม่แล้วเสร็จในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้ว
จากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืนหรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองได้โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการโอน
ผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัย 
 



๑๘ 
 

     ๓๑.๒  การโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๒  การเปลี่ยนสาขาวิชาและรูปแบบการศึกษา 
     ๓๒.๑  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ได้
โดยความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
     ๓๒.๒  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาให้นับตั้งแต่เริ่มต้น 
เข้าศึกษาสาขาวิชาใหม่ 
     ๓๒.๓  การโอนหน่วยกิตรายวิชาอาจกระท าได้ตามข้อ ๓๑ 
      ๓๒.๔  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยโดยการเสนอของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจอนุมัติให้นักศึกษาระบบในเวลาราชการ 
ไปศึกษาระบบนอกเวลาราชการได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งช าระ 
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระบบนอกเวลาราชการ 
      ๓๒.๕  นักศึกษาระบบนอกเวลาราชการอาจเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาระบบในเวลา
ราชการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
 

หมวด ๖   
การลงทะเบียน 

 

 ข้อ ๓๓  การลงทะเบียนเรียนส าหรับระบบทวิภาค ให้เป็นดังนี้ 
      ๓๓.๑  ก าหนดวัน จ านวนหน่วยกิต และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
      ๓๓.๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
      ๓๓.๓  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในภาคการศึกษาใดจะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะถูกมหาวิทยาลัย 
คัดชื่อออก เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาและจะต้อง
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น 
      ๓๓.๔  นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ในขณะที่ยังไม่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
      ๓๓.๕  ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจอนุมัติให้นักศึกษา
ระบบในเวลาราชการลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาระบบนอกเวลาราชการได้ 
หรืออนุมัติให้นักศึกษาระบบนอกเวลาราชการ ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาระบบในเวลา
ราชการได้ตามการเสนอของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้นักศึกษาระบบในเวลาราชการจะต้องช าระค่าหน่วยกิต เช่นเดียวกัน



๑๙ 
 

กับนักศึกษาระบบนอกเวลาราชการ ส่วนนักศึกษาระบบนอกเวลาราชการจะต้องช าระค่าหน่วยกิตอัตราเดียวกับ
นักศึกษาระบบนอกเวลาราชการเท่านั้น 
 ข้อ ๓๔  การลงทะเบียนเรียนในระบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๕  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
      นักศึกษาทุกสาขาวิชาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ โดยไม่นับหน่วยกิตได้ โดยมี
หลักเกณฑ ์ดังนี้ 
      ๓๕.๑  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาอาจสอบ
หรือไม่สอบก็ได้ 
      ๓๕.๒  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นและต้องช าระค่าหน่วยกิตตามสาขาวิชาก าหนด 
      ๓๕.๓  ให้ส านักวิชาการและประมวลผลบันทึกในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ตรงช่องผลการเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นว่า “Au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๓๖  การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
      ๓๖.๑  นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ ์การอนุมัติ ดังนี้ 
        ๓๖.๑.๑  รายวิชาที่หลักสตูรก าหนดมิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา 
และปีการศึกษานั้น 
        ๓๖.๑.๒  รายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปิดสอนต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ หรือมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 
        ๓๖.๑.๓  รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ  
      ๓๖.๒  ให้น าหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันอุดมศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
      ๓๖.๓  นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นตามที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนก าหนด 
 ข้อ ๓๗  การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๘  การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ถอน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙  การช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
     นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 
 ข้อ ๔๐  การลาพักการเรียน 
      ๔๐.๑  นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
         ๔๐.๑.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
         ๔๐.๑.๒  ท าวิจัยในหลักสตูรหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  
หรือได้รับทุนอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งสาขาวิชาเห็นสมควรสนับสนุน 
 
 
 



๒๐ 
 

         ๔๐.๑.๓  เจ็บปว่ยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษาตามค าสั่งของแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ  
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
         ๔๐.๑.๔  มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยต้องได้ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัย
มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
      ๔๐.๒  ในการลาพักการเรียนให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 
      ๔๐.๓  การลาพักการเรียนตามข้อ ๔๐.๑ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา  
ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องลาพักการเรียนต่อไปให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่ ทั้งนี้ จะลาพักการเรียน
ได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณาอนุมัติ 
การลาพักได้มากกว่า ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
      ๔๐.๔  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๔๐.๑.๓ และข้อ ๔๐.๑.๔ 
ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
      ๔๐.๕  ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษา
สภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะพ้นจากสภาพนักศึกษา 
      ๔๐.๖  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนที่จะกลับเข้าเรียน ต้องยื่นค าร้อง 
ขอกลับเข้าเรียนต่อคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี ก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔๑  การลาออก 
      นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้อง 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวด ๗   
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ ๔๒  การมีสิทธิเข้าสอบ 
      นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือเทียบเท่าของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
 ข้อ ๔๓  ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
      ๔๓.๑  ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาให้กระท าเป็นระบบระดับคะแนนตัวอักษร 
ซึ่งมีความหมายและระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย       ระดับคะแนน 
      A              ดีเยี่ยม  (Excellent)  ๔.๐ 
      B+               ดีมาก  (Very  Good)  ๓.๕ 
      B              ดี  (Good)   ๓.๐ 
      C+              ดีพอใช้  (Fairly  Good)   ๒.๕ 
      C                    พอใช้  (Fairly)             ๒.๐ 
      D+              อ่อน  (Poor)             ๑.๕ 
      D                 อ่อนมาก  (Very  Poor)   ๑.๐ 
      F              ไม่ผ่าน  (Failed)                     ๐ 
 



๒๑ 
 

      ๔๓.๒  นอกจากการให้คะแนนเป็นแบบระดับคะแนนตัวอักษรตามข้อ ๔๔.๑  
ในกรณีที่เห็นสมควรอาจก าหนดให้การประเมินผลรายวิชาโดยใช้ตัวอักษรนี้ไม่มีระดับคะแนนได้ ดังนี้ 
     ตัวอักษร   ความหมาย 
       S    ผลการประเมินผ่านเกณฑ์  (Satisfactory) 
      U    ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory) 
               I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
      W    การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn) 
      Au    การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
      R    การเรียนรายวิชาช้ าหรือเรียนแทน  (Repeated) 
       ทั้งนี้ การประเมินผลตัวอักษร U ถือเป็นตกในรายวิชานั้น 
      ๔๓.๓  การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลักสูตร
ปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกแล้วแต่กรณี ให้ใช้ระบบการประเมินเป็นตัวอักษร ดังนี้ 
      ตัวอักษร           ความหมาย         
      E (Excellent) ดีเยี่ยม            
      G (Good)   ดี                      
      P (Passed)  ผ่าน                    
      F (Failed)   ไม่ผ่าน                        
      ๔๓.๔  การให้ระดับคะแนนตัวอักษร F ตามข้อ ๔๔.๑ ให้กระท าในกรณีต่อไปนี้ 
        ๔๓.๔.๑  สอบตก 
        ๔๓.๔.๒  ขาดสอบประจ าภาคโดยไม่ได้แจ้งอาจารย์ประจ ารายวิชา  
       ๔๓.๔.๓  มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๔๓ 
        ๔๓.๔.๔  ทุจริตในการสอบ 
        ๔๓.๔.๕  นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร I แต่มิได้ด าเนินการขอ
ประเมินผลเพ่ือแก้ระดับคะแนนตัวอักษร I ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาถัดไป 
ที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน 
     ๔๓.๕  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต 
หรือกรณีที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าไม่ควรรายงานผลการศึกษาเป็นแบบ 
ระดับคะแนนตัวอักษรที่มีระดับคะแนนและการประเมินผลการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ 
     ๔๓.๖  การให้ I ในรายวิชาใดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
     ๔๓.๗  การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีต่อไปนี้   
       ๔๓.๗.๑  ได้รับอนุมตัิให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ ๓๗ 
       ๔๓.๗.๒  ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๔๐ 
       ๔๓.๗.๓  ถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
     ๔๓.๘  การให้ Au จะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
โดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ ๓๓ 
 
 



๒๒ 
 

     ๔๓.๙  การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นับ 
เฉพาะรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนนตัวอักษร ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า  
หรือเรียนรายวิชาใดแทนในรายวิชาหนึ่ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตและระดับคะแนนที่ได้ครั้งสุดท้ายไปใช้ 
ในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงครั้งเดียว 
     ๔๓.๑๐  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับ 
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
 ข้อ ๔๔  การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย 
      ๔๔.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา 
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา 
เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม  
๓ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้เหลือทศนิยม  
๒ ต าแหน่ง 
      ๔๔.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่ม 
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต 
กับระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรยีนทั้งหมดเปน็ตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหนว่ยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าว 
ให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป เฉพาะต าแหน่งที่ ๓ 
เพ่ือให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
 ข้อ ๔๕  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
    ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตแล้ว มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า ๓.๐๐ สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกัน
และมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R 
    ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีกครั้ง หรือในกรณีที่
ได้ผลการเรียนเป็น D หรือ D+ หรือ C หรือ C+ อาจขอเรียนวิชานั้นซ้ าอีกครั้งหรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน
ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ โดยผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R 
 ข้อ ๔๖  การเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามจ านวนหน่วยกิตแล้วและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
เกิน ๓.๐๐ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ทั้งนี้ผลการเรียนใน
รายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R และมหาวิทยาลัยจะใช้ระดับคะแนนตัวอักษรผลการเรียนครั้งสุดท้าย
แสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียน 
 ข้อ ๔๗  การพ้นสภาพนักศึกษา 
    นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 
    ๔๗.๑  ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
    ๔๗.๒  ตาย   
    ๔๗.๓  ลาออกโดยได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 



๒๓ 
 

    ๔๗.๔  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
       ๔๗.๔.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ตามข้อ ๓๓.๓    
       ๔๗.๔.๒  ไม่ช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๔๐.๕ 
       ๔๗.๔.๓  ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง 
       ๔๗.๔.๔  ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๒๔ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
       ๔๗.๔.๕  สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๓ ไม่ผ่านส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 
       ๔๗.๔.๖  สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๓ ไม่ผ่าน ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
       ๔๗.๔.๗  เป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๘ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
       ๔๗.๔.๘  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๒๒ 
       ๔๗.๔.๙  สอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน 
       ๔๗.๔.๑๐  รับจ้างท าหรือจ้าง หรือวานให้ผู้อ่ืนท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ 
      ๔๗.๔.๑๑  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ส่วนใหญ่ซ้ าซ้อน 
กับผลงานวิชาการของผู้อื่น 
       ๔๗.๔.๑๒  ตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการวิจัย 
       ๔๗.๔.๑๓  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงขณะที่เป็นนักศึกษา 
       ๔๗.๔.๑๔  ท าผิดระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
       ๔๗.๔.๑๕  ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
อย่างต่อเนื่องยกเว้นกรณีลาพักการเรียน 
 ข้อ ๔๘  การคืนสภาพนักศึกษา 
    นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๔๗.๔.๒ และ ๔๗.๔.๓ และ ๔๗.๔.๑๕ สามารถยื่น 
ค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๘ 
การท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 
 ข้อ ๔๙  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
       จะกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี 
      นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกจะต้อง
ด าเนินการสอบเค้าโครงให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนครั้งแรก 
      ๔๙.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ๑ แบบวิชาการ และนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท 
แผน ๒ แบบวิชาชีพ  จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี โดยมีจ านวน                   
หน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และจะต้องด าเนินการสอบเค้าโครงให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนครั้งแรก 
 



๒๔ 
 

      ๔๙.๒  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะมี
สิทธิ์เสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
      ๔๙.๓  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต้องรายงานผลการ
ประเมินความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร S หรือ U ตามจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไปยังส านักวิชาการและประมวลผล
ทุกภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนซ้ าส าหรับจ านวนหน่วยกิตท่ีได้ระดับคะแนนตัวอักษร U 
     การท าและการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๕๐  การสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
       ๕๐.๑  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
มีดังนี้ 
       ๕๐.๑.๑  ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ส าหรับดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วัน ส าหรับการค้นคว้าอิสระหลังจากคณะกรรมการสอบเค้าโครงเห็นชอบผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
        ๕๐.๑.๒  ลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรที่ศึกษาและได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึง
ภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
      ๕๐.๒  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ  
      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาโดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
       ๕๐.๓  การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
        ๕๐.๓.๑  เมื่อการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้คณะกรรมการสอบแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบเป็นระดับตัวอักษร “ดีเยี่ยม (Excellent)” 
“ดี (Good)” “ผ่าน (Passed)” หรือ“ไม่ผ่าน (Failed)” 
         ๕๐.๓.๒  ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ แจ้งให้นักศึกษาปรับปรุงตามค าแนะน าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และท าเรื่องขอสอบต่อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอีกครั้งเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้การสอบดังกล่าวจะกระท าได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
 ข้อ ๕๑  การสอบเค้าโครงและการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕๒  การเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เขียนเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีเป็นภาษาอ่ืนที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติ 
ให้เขียนเป็นภาษาอ่ืนได้ 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

หมวด ๙   
การสอบวัดความรู้ด้านภาษา การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 

 ข้อ ๕๓  การสอบวัดความรู้ด้านภาษา    
      ๕๓.๑  นักศึกษาทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่าน 
การสอบวัดความรู้ด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตนอย่างน้อย ๑ ภาษา การสอบวัดความรู้ด้านภาษา
ใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ 
โดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      ๕๓.๒  การสอบวัดความรู้ด้านภาษาตามข้อ ๕๓.๑ ให้บัณฑติวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบวัดความรู้ด้านภาษา ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพ่ือการด าเนินการ 
และควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน   
      ๕๓.๓  การยื่นสมัครสอบและเกณฑ์การสอบผ่าน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
      ๕๓.๔  มหาวิทยาลยัอาจยกเว้นการสอบวัดความรู้ด้านภาษาได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๕๔  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)   
      นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน  ๒ แบบวิชาชีพ จะต้องสอบประมวลความรู้โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
      ๕๔.๑  บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ซึ่งประกอบด้วย 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือด าเนินการออกและตรวจข้อสอบข้อเขียน 
และหรือการสอบปากเปล่า การควบคุมการสอบและการตรวจข้อสอบให้ได้มาตรฐาน 
      ๕๔.๒  บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ทุกภาคการศึกษาปกติ  
หรืออาจจัดในภาคฤดูร้อนด้วย วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      ๕๔.๓  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
        ๕๔.๓.๑  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรโดยไม่นับรายวิชาการค้นคว้าอิสระ และได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
        ๕๔.๓.๒  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 
      ๕๔.๔  นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ต้องยื่นค าร้องขอสอบโดยผ่านอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
      ๕๔.๕  นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่านมีสิทธิ์ที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง 
 ข้อ ๕๕  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน 
โดยการเสนอของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธาน
กรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า เป็นกรรมการ และให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เพ่ือประเมินความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษาศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน  ๒ แบบวิชาชีพ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
ให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูต้่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง 
 ข้อ ๕๖  ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    ๕๖.๑  ออกข้อสอบและตรวจให้คะแนนข้อเขียน 
    ๕๖.๒  สอบปากเปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาของหลักสูตร (ถ้ามี) 



๒๖ 
 

 ข้อ ๕๗  ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕๘  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
        นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
       ๕๘.๑  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
         ๕๘.๑.๑  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรโดยไม่นับรายวิชาดุษฎีนิพนธ์  
และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
         ๕๘.๑.๒  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัด
คุณสมบัติได้ 
       ๕๘.๒  นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติต้องยื่นค าร้องขอสอบโดยผ่านอาจารย์ 
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
      ๕๘.๓  นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านมีสิทธิ์ที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง 
      การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้แต่งตั้งส าหรับนักศึกษาเป็นกลุ่มหรือนักศึกษา
แต่ละรายก็ได้ 
 ข้อ ๕๙  การด าเนินการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๖๐  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยการเสนอของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ 
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า เป็นกรรมการ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
ก่อนสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
 ข้อ ๖๑  ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    ๖๑.๑  ออกข้อสอบและตรวจให้คะแนนข้อเขียน 
    ๖๑.๒  สอบปากเปล่าในเนื้อหาของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 ข้อ ๖๒  ขั้นตอนในการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  

หมวด  ๑๐   
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการ 

 

 ข้อ ๖๓  ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
หรืออาจารย์ประจ าตามสัญญา เป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า หรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ช่วย 
และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 
    อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มี ๓ ประเภท ดังนี้ 
    ๖๓.๑  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
      ๖๓.๑.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
       ๖๓.๑.๑.๑  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  หรือ 



๒๗ 
 

       ๖๓.๑.๑.๒  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
ของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง หรือ 
       ๖๓.๑.๑.๓  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ เรื่อง ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ปี 
      ๖๓.๑.๒  หน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
       ๖๓.๑.๒.๑  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอก 
       ๖๓.๑.๒.๒  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตร
ปริญญาโท 
       ๖๓.๑.๒.๓  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
หรือหลักสูตรปริญญาเอก กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๓.๑.๑.๒ หรือข้อ ๖๓.๑.๑.๓ 
       ๖๓.๑.๒.๔  สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอก     
       ๖๓.๑.๒.๕  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
ในหลักสูตรปริญญาโท หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาเอก 
       ๖๓.๑.๒.๖  เป็นอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
       ๖๓.๑.๒.๗  เป็นกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือเป็นกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
    ๖๓.๒  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ช่วย 
      ๖๓.๒.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ช่วย 
       ๖๓.๒.๑.๑  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย  หรือ 
         ๖๓.๒.๑.๒  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
       ๖๓.๒.๑.๓ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
       ๖๓.๒.๑.๔ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จ
การศึกษา  
 
 



๒๘ 
 

      ๖๓.๒.๒  หน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ช่วย 
       ๖๓.๒.๒.๑  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๓.๒.๑.๑  
       ๖๓.๒.๒.๒  สอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญาโท  
       ๖๓.๒.๒.๓  สอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือหลักสูตร
ปริญญาเอก มีคุณสมบัติตามข้อ ๖๓.๒.๑.๓  
    ๖๓.๓  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ 
      ๖๓.๓.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ 
       ๖๓.๓.๑.๑  เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
       กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 
ด้วย หรือ 
       ๖๓.๓.๑.๒  เป็นอาจารย์พิเศษทีม่ีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 
       กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 
ด้วย  หรือ   
       ๖๓.๓.๑.๓  เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
       ๖๓.๓.๑.๔  เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือ 
       ๖๓.๓.๑.๕  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น 
ที่ยอมรับในระดับชาติ หรือตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  
๑๐ เรื่อง หรือ 
       ๖๓.๓.๑.๖  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง หรือ 



๒๙ 
 

       ๖๓.๓.๑.๗  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการแต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
       ๖๓.๓.๑.๘  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการแต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
      ๖๓.๓.๒  หน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ 
       ๖๓.๓.๒.๑  สอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๓.๓.๑.๑ 
       ๖๓.๓.๒.๒  สอนในรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๔.๓.๑.๒ 
       ๖๓.๓.๒.๓  สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๓.๓.๑.๓ 
       ๖๓.๓.๒.๔  สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีมีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๖๓.๓.๑.๔ 
       ๖๓.๓.๒.๕  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม หรือวิทยานิพนธ์ร่วม  
กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๓.๓.๑.๕ ข้อ ๖๓.๓.๑.๖ ข้อ ๖๓.๓.๑.๗ หรอืข้อ ๖๓.๓.๑.๘ 
       ๖๓.๓.๒.๖  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ 
๖๓.๓.๑.๖ หรือ ข้อ ๖๓.๓.๑.๘ 
       ๖๓.๓.๒.๗  เป็นอาจารย์สอบการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ กรณีมีคุณสมบัติ 
ข้อ ๖๓.๓.๑.๕ ข้อ ๖๓.๓.๑.๖ ข้อ ๖๓.๓.๑.๗ หรือข้อ ๖๓.๓.๑.๘ 
       ๖๓.๓.๒.๘  เป็นอาจารย์สอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ กรณีมีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๖๓.๓.๑.๖ หรือข้อ ๖๓.๓.๑.๘ 
       ๖๓.๓.๒.๙  เป็นกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือเป็นกรรมการ 
สอบวัดคุณสมบัติ กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๓.๓.๑.๕ หรือข้อ ๖๓.๓.๑.๖ 
       ทั้งนี้อาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษท่ีท าหน้าที่สอนตามข้อ ๖๓.๓.๑.๑ ข้อ ๖๓.๓.๑.๒  
ข้อ ๖๓.๓.๑.๓ และข้อ ๖๓.๓.๑.๔ จะต้องมีชั่วโมงการสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ข้อ ๖๔  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ 
ที่เสนอโดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย  
    ๖๔.๑  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
    ๖๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อย ๑ คน อาจเป็นอาจารย์ 
ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า หรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
 
 



๓๐ 
 

    ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักต้องมีผลงาน 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ เป็นผลงานที่ชี้ชัดว่าสามารถที่จะ
สนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาได้ และมีประสบการณ์ในการดูแลควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษามาไม่น้อยกว่า ๕ คน 
 ข้อ ๖๕  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    ๖๕.๑  รับผิดชอบการท าเค้าโครงและควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่สอบผ่าน 
    ๖๕.๒  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดและ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
    ๖๕.๓  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
และการใช้ภาษา 
    ๖๕.๔  ติดตามการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นกรรมการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
    ๖๕.๕  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
    ๖๕.๖  เป็นกรรมการสอบเค้าโครงและสอบดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาในความดูแล 
    ๖๕.๗  ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๖๕.๘  ให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน 
 ข้อ ๖๖  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    ๖๖.๑  รว่มรับผิดชอบและควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ที่สอบผ่านแล้ว 
    ๖๖.๒  รว่มให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎีแนวคิด 
และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
    ๖๖.๓  รว่มให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
และการใช้ภาษา 
    ๖๖.๔  รว่มติดตามการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นกรรมการประเมินผล
ความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ 

   ๖๖.๕  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
    ๖๖.๖  รว่มเป็นกรรมการสอบเค้าโครงและสอบดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาในความดูแล 
    ๖๖.๗  รว่มให้ค าแนะน าและปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖๗  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ 
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
    ๖๗.๑  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
    ๖๗.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า
หรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ข้อ ๖๘  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
ให้น าข้อ ๖๒ และ ๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๓๑ 
 

 ข้อ ๖๙  ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะหรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
    ๖๙.๑  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
    ๖๙.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ข้อ ๗๐  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) 
ให้น าข้อ ๖๕ และ ข้อ ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๗๑  ภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
    ๗๑.๑  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักหรือ
วิทยานิพนธ์หลัก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
      ๗๑.๑.๑  กรณีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกรวมกันได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
      ๗๑.๑.๒  กรณีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกรวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 
      ๗๑.๑.๓  กรณีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา  
ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็น 
ต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
    ๗๑.๒  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
    หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าการค้นคว้าอิสระ 
จ านวน ๓ คน แต่ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
    ทั้งนี้ ภาระงานที่ปรึกษาทั้งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นับรวมจ านวน
นักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาโดยเริ่มนับเมื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแล้ว และสิ้นสุดเมื่อนักศึกษาสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
  ข้อ ๗๒  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ สอบวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้ 
    ๗๒.๑  กรณีการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประกอบด้วย 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 
 



๓๒ 
 

    ๗๒.๒  กรณีดุษฎีนิพนธ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ า และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมกันไม่น้อยกว่า 
 ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ทั้งนี้ ขั้นตอนในการท าการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งการสอบ 
เค้าโครงและการสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  ข้อ ๗๓  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในกรณี 
ที่มีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเกี่ยวกับการท าการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้ 
    ๗๓.๑  การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิงหรือปกปิดแหล่งที่มา 
หรือการเสนอแนวคิด 
    ๗๓.๒  ผลงานส่วนใหญ่ซ้ าซ้อนกับผลงานวิชาการของผู้อื่น 
    ๗๓.๓  การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการวิจัย 
    ๗๓.๔  การจ้าง หรือวานให้ผู้อื่นช่วยท า หรือท าแทนตนหรือมอบให้ผู้อ่ืนท าแทน
นอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวมข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาต่างประเทศ 
  ข้อ ๗๔  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบด้วย 
    ๗๔.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     เป็นประธานกรรมการ 
    ๗๔.๒  คณบดีหรือรองคณบดีที่นักศึกษาสังกัด เป็นกรรมการ 
    ๗๔.๓  คณบดีที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
    ๗๔.๔  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    ๗๔.๕  นิติกร มหาวิทยาลัย    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ ๗๕  ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    ๗๕.๑  เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษร 
    ๗๕.๒  เรียกเอกสารที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
    ๗๕.๓  รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๗๕.๔  สรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริงและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 ข้อ ๗๖ คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และน าพยานบุคคลหรือพยานเอกสารมาชี้แจงข้อกล่าวหาด้วย 
  ข้อ ๗๗  ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งจากอธิการบดี 
    กรณีท่ีไม่สามารถสอบหาข้อเท็จจริงได้ความตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเรื่องขอขยายเวลา
ด าเนินการได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 
 



๓๓ 
 

  ข้อ ๗๘  ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสรุปผลการสอบและเสนอลงโทษ
ตามควรแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
    ๗๘.๑  กรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้จงใจ หรือละเลยการด าเนนิการตามขั้นตอนของการค้นคว้าอิสระ 
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ อาจเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้ด าเนินการสอบใหม่อีกครั้ง 
    ๗๘.๒  กรณีท่ีนักศึกษาจงใจกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
อาจเสนอให้ปรับการสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์เป็น “ตก” หรือให้ยกเลิก 
การท าการค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อเรื่องใหม่ต่อไป 
    ๗๘.๓  กรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ ๗๓.๒ 
ข้อ ๗๓.๓ หรือ ข้อ ๗๓.๔ อาจเสนอให้มหาวิทยาลัยคัดชื่อพ้นสภาพนักศึกษา 
    ๗๘.๔  กรณีท่ีตรวจพบว่าได้กระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหลังจากได้รับ
อนุมัติปริญญาไปแล้ว 
      ๗๘.๔.๑  กรณีท าความผิดตามข้อ ๗๓.๑ ให้เรียกนักศึกษามาปรับแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 
      ๗๘.๔.๒  กรณีท าความผิดตามข้อ  ๗๓.๒ ข้อ ๗๓.๓ หรือ ข้อ ๗๓.๔ โดยตรวจพบ
หลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้มหาวิทยาลัยท าเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตร 
 ข้อ ๗๙  เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษตามข้อ ๗๕ แล้ว ให้แจ้งผลการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายใน ๗ วันท าการ 
  ข้อ ๘๐  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๗๘ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ทราบ
ค าสั่งลงโทษนั้น 
 

หมวด ๑๒  
การส าเร็จการศึกษา การรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

 
  ข้อ ๘๑  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
     นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาที่ส านักวิชาการ 
และประมวลผล ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
     ๘๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูง 
      ๘๑.๑.๑  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๒๐.๑.๑ หรือ ๒๐.๒.๑ 
       ๘๑.๑.๒  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
       ๘๑.๑.๓  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
       ๘๑.๑.๓  ผ่านข้อก าหนดอ่ืนตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 
     ๘๑.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
      ๘๑.๒.๑  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามข้อ ๒๐.๑.๒ หรือ ๒๐.๒.๒ 
      ๘๑.๒.๒  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
      ๘๑.๒.๓  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
       ๘๑.๒.๔  สอบผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติตามเงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
      ๘๑.๒.๕  หลักสูตรปริญญาโท แผน ๑ แบบวิชาการ 
 



๓๔ 
 

        ต้องสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
       ๘๑.๒.๖  หลักสูตรปริญญาโท แผน ๒  แบบวิชาชีพ  ต้องสอบผ่านการสอบประมวล 
ความรู้และผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระและผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
      ๘๑.๒.๗  ผ่านข้อก าหนดอ่ืนตามท่ีแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
       ๘๑.๒.๘  ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
     ๘๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
        ๘๑.๓.๑  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามข้อ ๒๑.๑.๓ หรือ ๒๑.๒.๓ 
       ๘๑.๓.๒  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
       ๘๑.๓.๓  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
       ๘๑.๓.๔  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
       ๘๑.๓.๕  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
       ๘๑.๓.๖  สอบผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์และผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ดังนี้ 
       ๘๑.๓.๖.๑ แผน ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๙.๔.๔ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด  
อย่างน้อย ๒ เรื่อง หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ 
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือได้รับสิทธิบัตร อย่างน้อย ๑ สิทธิบัตร  
        กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเก่ียวข้องอย่างน้อย ๓ คน ที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
        ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
        ๘๑.๓.๖.๒ แผน ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการ 
 



๓๕ 
 

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๙.๔.๔ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบประกอบด้วยองค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด หรือได้รับสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
       กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมิน 
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเก่ียวข้องอย่างน้อย ๓ คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
       ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการก าหนด 
      ๘๑.๓.๗  ผ่านข้อก าหนดอ่ืนตามท่ีแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
       ๘๑.๓.๘  ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ข้อ ๘๒  การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
     ๘๒.๑  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       ๘๒.๑.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๘๑ 
       ๘๒.๑.๒  ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียม หรือค่าหน่วยกิต หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  
       ๘๒.๑.๓  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
     ๘๒.๒  ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษารับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
.............................. 

 ข้อ ๘๓  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๖๕ 
ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  หรือข้อบังคับ
อ่ืนใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
  
 

                                                                  (ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม) 
                                                   ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 


