
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
...................................................................................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางการปฏิบัติ 
ไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเรื่องข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ ๕(๑๐๕)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
         ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ข้อ ๔  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๕  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาในระดบับัณฑิตศึกษา 
    “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “บัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  การจัดการศึกษา ในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  



 
-๒- 

   “คณะ”  หมายความว่า  คณะ หรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เปิดสอน
ระดับบัณฑติศึกษา 
   “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการ 
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันมากกว่า ๑ คณะ 
    “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
   “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีของคณะ หรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
   “อาจารย์ประจ า หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม 
พันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา    
    “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ 
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
    “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน   
    “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
    “ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้บริหารหลักสูตรสาขาวิชา 
    “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
      “อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้รับการแต่งตั้ง 
จากอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
      “ดุษฎีนิพนธ์”  หมายความว่า  รายงานผลการวิจัยที่เป็นผลมาจากกระบวนการวิจัย
อย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักสูตรปริญญาเอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และอาจน าไปใช้ประโยชน์
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 



 
-๓- 

      “วิทยานิพนธ์”  หมายความว่า  รายงานผลการวิจัยที่เรียบเรียงจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่เป็นเหตเุป็นผลโดยศึกษาอย่างละเอียดและเป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       “การค้นคว้าอิสระ”  หมายความว่า  รายงานที่เป็นผลจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
อย่างเป็นระบบของนักศึกษาในหัวข้อที่ได้รับผิดชอบตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ภายใต้ค าปรึกษา
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ข้อ ๖  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อธิการบดีอาจออกระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
 ข้อ ๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป  
 

หมวด ๒   
การบริหารบัณฑิตศึกษา 

 
 ข้อ ๘  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ให้มีคณะกรรมการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
    ๘.๑ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
   ๘.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
   ๘.๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ 
    การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๘.๒  และ ๘.๓ ให้ใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 ข้อ ๙  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๑๐  ในคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
       ๑๐.๑  องค์ประกอบ 
         ๑๐.๑.๑  คณบดี      เป็นประธานกรรมการ 
        ๑๐.๑.๒  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  เป็นกรรมการ   
         ๑๐.๑.๓  รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายด้านบัณฑิตศึกษา   เป็นกรรมการและ  
เลขานุการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับประธานกรรมการ 
        ๑๐.๑.๔  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ   
       กรรมการมีวาระต าแหน่ง ๔ ปีและให้พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือ ตาย ลาออก 
ขาดคุณสมบัติหรือมหาวิทยาลัยถอดถอน 
     ๑๐.๒  หน้าที ่
        ๑๐.๒.๑  ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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        ๑๐.๒.๒  อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา 
        ๑๐.๒.๓  ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
        ๑๐.๒.๔  พิจารณาหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
       ๑๐.๒.๕  พิจารณาอนุมัติหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
        ๑๐.๒.๖  เสนอรายชื่ออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
หรือวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
       ๑๐.๒.๗  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบเค้าโครง 
การค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
        ๑๐.๒.๘  ประสานงานด้านการบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา  
การจัดตารางสอน การสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดความรู้ด้านภาษาและการสอบ 
วัดคุณสมบัติกับบัณฑิตวิทยาลัย  

ข้อ ๑๑  ในการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการด าเนินการโดยคณะ จ านวนมากกว่า   
๑ คณะ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 

         ๑๑.๑  องค์ประกอบ 
           ๑๑.๑.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
             ๑๑.๑.๒  คณบดี ของคณะที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นกรรมการ 
          ๑๑.๑.๓  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
          ๑๑.๑.๔  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมกันจัดหลักสูตรไม่เกินกึ่งหนึ่งของ 

จ านวนกรรมการในข้อ ๑๑.๑.๑ ๑๑.๑.๒ และ ๑๑.๑.๓ เปน็กรรมการ 
                    ๑๑.๑.๕  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาคนหนึ่งที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับประธานกรรมการ 
     กรรมการมีวาระด ารงต าแหน่ง ๔ ปี และให้พ้นต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อตาย 
ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน 

         ๑๑.๒  หน้าที ่
      ๑๑.๒.๑  ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      ๑๑.๒.๒  อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา 
      ๑๑.๒.๓  ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
      ๑๑.๒.๔  พิจารณาหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
     ๑๑.๒.๕  พิจารณาอนุมัติหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  



 
-๕- 

      ๑๑.๒.๖  เสนอรายชื่ออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
หรือวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
     ๑๑.๒.๗  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบ 
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
      ๑๑.๒.๘  ประสานงานด้านการบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับนักศึกษา  
การจัดตารางสอน การสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดความรู้ด้านภาษา 
และการสอบวัดคุณสมบัติกับบัณฑิตวิทยาลัย  
  

หมวด ๓   
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๒  มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้   
        ๑๒.๑  ระบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษาให้แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ  
คือ ภาคต้นกับภาคปลาย มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา 
ภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลายได้ตามความจ าเป็นของคณะโดยให้จัดจ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชา
เท่ากับจ านวนชั่วโมงการเรียนที่จัดให้ส าหรับรายวิชานั้นในภาคต้นกับภาคปลาย 
        ๑๒.๒  ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาให้แบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ  
คือ ภาคต้น ภาคปลายและการศึกษาภาคฤดูร้อน ทัง้นี้หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๒ สัปดาห์ 
        ๑๒.๓  ระบบจตุรภาค หนึ่งปีการศึกษาให้แบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ 
รวมการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้หนึ่งภาคการศึกษาปกตใิห้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๓  มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
       ๑๓.๑  ระบบในเวลาราชการ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาทั่วไป 
เฉพาะในเวลาราชการโดยจัดแบบระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค   
       ๑๓.๒  ระบบนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาทัว่ไป 
หรือกลุ่มนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
         ๑๓.๒.๑  โปรแกรมนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
         ๑๓.๒.๒  โปรแกรมทางไกลโดยใช้ระบบทางไกล วีดิทัศน์สองทาง 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต 
         ๑๓.๒.๓  โปรแกรมชุดวิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาละรายวิชา
หรือหลายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
         ๑๓.๒.๔  โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับ 
สถาบัน การศึกษาต่างประเทศหรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน 
และมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติโดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับ 
โปรแกรมต่างประเทศโดยใช้รูปแบบผสมผสานตามข้อ ๑๒.๑  และ ๑๒.๒ 



 
-๖- 

 ข้อ ๑๔  การคิดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชา 
        ๑๔.๑  ระบบทวิภาค 
         ๑๔.๑.๑  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
        ๑๔.๑.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
        ๑๔.๑.๓  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
                      ๑๔.๑.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๑.๕  รายวิชาการค้นคว้าอิสระที่ใช้ในเวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๑.๖  วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ทีใ่ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
       ๑๔.๒  ระบบไตรภาค 
         ๑๔.๒.๑  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๒ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๒.๒  รายวิชาภาคปฏิบัตทิี่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๒.๓  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๒.๔  รายวิชาการค้นคว้าอิสระ ที่ใช้ในเวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๓๖ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๒.๕  วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๓๖ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
      ๑๔.๓  ระบบจตุรภาค 
         ๑๔.๓.๑  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๓.๒  รายวิชาภาคปฏิบัตทิี่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๓.๓  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๓.๔  รายวิชาการค้นคว้าอิสระ ที่ใช้ในเวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๓๐ ชั่วโมง  ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑๔.๓.๕  วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๓๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 
 



 
-๗- 

หมวด ๔   
หลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๕  หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 
    ๑๕.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
    ๑๕.๒  หลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ 
และวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๑๕.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้น 
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความช านาญ 
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตร ๖ ปีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
    ๑๕.๔  หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพโดยมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคมและประเทศ ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
 ข้อ ๑๖  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต 

 ข้อ ๑๗  หลักสูตรปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  
โดยอาจแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แผน ดังนี้ 
      ๑๗.๑  แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ มี ๒ แบบ 
ดังนี้ 
           แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึน
ก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
       แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
และต้องศึกษารายวิชาสัมพันธ์และรายวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต 



 
-๘- 

        ๑๗.๒  แผน ข เป็นแผนเนน้การศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  
เป็นการศึกษารายวิชาสัมพันธ์และรายวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และต้องท าการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๘  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๙  หลักสูตรปริญญาเอก เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง  
มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรตามแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด แบ่งการศึกษาออกเป็น  
๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิด 
ความรู้ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรม 
ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับรวมหน่วยกิต และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
      แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
      แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
    ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
    แบบ ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีก 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
      แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 
๒๔ หนว่ยกิต   
                       ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เดียวกัน 
 ข้อ ๒๐  ระยะเวลาการศึกษา 
                        ๒๐.๑  การสอนในเวลาราชการ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          ๒๐.๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน  
๖ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา  
         ๒๐.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโทใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
         ๒๐.๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
           ๒๐.๑.๓.๑  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต            
ใช้ระยะเวลาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนีไ้ม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 



 
-๙- 

          ๒๐.๑.๓.๒  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน  
๑๒ ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
      ๒๐.๒  การสอนนอกเวลาราชการ ให้ใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
       ๒๐.๒.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๓ ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 
๙ ภาคการศึกษา ทั้งนีไ้ม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
       ๒๐.๒.๒  หลักสูตรปริญญาโทให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
จนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษา แตไ่ม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษา ทั้งนีไ้ม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
          ๒๐.๒.๓  หลักสูตรปริญญาเอก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
                ๒๐.๒.๓.๑  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ใช้เวลาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๙ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒๔ ภาคการศึกษา ทั้งนีไ้ม่เกิน  
๘ ปีการศึกษา   
                ๒๐.๒.๓.๒  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตบัณฑิตชั้นสูง ใช้เวลาศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๑๘ ภาคการศึกษา  
ทั้งนีไ้ม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
      ทั้งนี้ การนับภาคการศึกษา ให้นับตั้งแตภ่าคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 
 ข้อ ๒๑  ระยะเวลาการขอขยายเวลาการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 
      กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียนครบหลักสูตรและหรือสอบวัดคุณสมบัติผ่าน  
และได้ส่งดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่สามารถส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์
หรือวิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ได้ทันภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ศึกษา  
ให้มหาวิทยาลัยขยายเวลารอตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ได้อีก ๑ ปีการศึกษาส าหรับการศึกษาระดับปริญญาโท และขยายเวลาได้อีก ๓ ปีการศึกษาส าหรับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
 ข้อ ๒๒  จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ 
        ๒๒.๑  การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ซ่ึงแต่งต้ังโดยอธิการบดี โดยสามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้หลายหลักสูตรในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๑.๑ หรือ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ช่วยที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๒.๑ 
     การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะโดยผ่านการพิจารณา
เสนอจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  
โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
     ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดระบบการประกันคุณภาพส าหรับหลักสูตรนั้น
ไว้ให้ชัดเจน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระบบอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและจัดท า
รายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละสาขาวิชาต้องท ารายงานประเมิน
ตนเองปีละ ๑ ครั้งเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมส าเนาให้มหาวิทยาลัย 



 
-๑๐- 

     ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 
        ๒๒.๒  ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย ๕ คนกรณีเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  
และจ านวนอย่างน้อย ๓ คนกรณเีป็นหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอก ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๑.๑  
 ข้อ ๒๓  ให้อธิการบดีแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้องค์ประกอบ การได้มา 
การด ารงต าแหน่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๔  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๕   
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ ๒๕  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
      ๒๕.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และมหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๒๕.๒  หลักสูตรปริญญาโทผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและเป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๒๕.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรองและเป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และมหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๒๕.๔  หลักสูตรปริญญาเอก 
         ๒๕.๔.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและเป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด หรือ 
         ๒๕.๔.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  
หรือเทียบเท่าและต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
หรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษาและมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะ
ท าดุษฎีนิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด  
         ๒๕.๔.๓  ต้องไม่เป็นผู้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔๕.๔.๑๐, ๔๕.๔.๑๑, 
๔๕.๔.๑๒ และข้อ ๔๕.๔.๑๓ 



 
-๑๑- 

 ข้อ ๒๖  วิธีการรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
      ๒๖.๑  การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๒๖.๒  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพ่ือน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตร 
ของสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดได้ โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหน่วยกิตตามระเบียบการรับ
และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระเบียบ 
หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 
      ๒๖.๓  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๕ 
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาได้โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๗  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
      ๒๗.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อ 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
      ๒๗.๒  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง  
หรือโดยวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยแสดงหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งช าระเงินตามการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงการศึกษาการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๒๗.๓  ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน 
เวลา และสถานทีท่ี่มหาวิทยาลัยก าหนด จะหมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้อง 
ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้มารายงานตัวและเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วันนับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดรายงานตัว 
      ๒๗.๔  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระบบในเวลาราชการจะขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเกินกว่าหนึ่งสาขาวิชาในปีการศึกษาเดียวกันไม่ได้ แต่นักศึกษาที่ศึกษา
สาขาวิชาหนึ่งในระบบในเวลาราชการอาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาเข้าศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในระบบนอกเวลา
ราชการได้อีกไม่เกินหนึ่งสาขาวิชา 
      ๒๗.๕  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๒๘  สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
      ๒๘.๑  นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้ 
         ๒๘.๑.๑  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
         ๒๘.๑.๒  นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรก 
ของปีการศึกษา ตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นเฉพาะคราวที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
         ๒๘.๑.๓  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ให้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามข้อ ๒๖.๓ 
      ๒๘.๒  นักศึกษาตามข้อ ๒๘.๑.๒ ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและสอบได้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๘.๑.๑ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ถัดไป 



 
-๑๒- 

 ข้อ ๒๙  การโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
      ๒๙.๑  นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะโอนหน่วยกิตรายวิชา  
หน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งยังไม่แล้วเสร็จในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้ 
เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืนหรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือเทียบโอน 
หน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองได้โดยให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
     ๒๙.๒  การโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะและได้รับอนุมัติ 
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๐  การเปลี่ยนสาขาวิชาและรูปแบบการศึกษา 
      ๓๐.๑  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยน
สาขาวิชาใหม่ได้โดยความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
      ๓๐.๒  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาให้นับตั้งแต่เริ่มต้น 
เข้าศึกษาสาขาวิชาใหม่ 
      ๓๐.๓  การโอนหน่วยกิตรายวิชาอาจกระท าได้ตามข้อ ๒๙ 
      ๓๐.๔  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยโดยการเสนอของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจอนุมัติให้นักศึกษาระบบในเวลาราชการ
ไปศึกษาระบบนอกเวลาราชการได้ ทั้งนีน้ักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทั้งช าระ
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระบบนอกเวลาราชการ 
      ๓๐.๕  นักศึกษาระบบนอกเวลาราชการอาจเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาระบบ 
ในเวลาราชการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
 

หมวด ๖   
การลงทะเบียน 

 

 ข้อ ๓๑  การลงทะเบียนเรียนในระบบไตรภาคและระบบจตุรภาค ให้เป็นไปตามประกาศ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๒  การลงทะเบียนเรียนส าหรับระบบทวิภาค ให้เป็นดังนี้ 
      ๓๒.๑  ก าหนดวัน จ านวนหน่วยกิต และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
      ๓๒.๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
      ๓๒.๓  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในภาคการศึกษาใดจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ 
ไมล่งทะเบียนเรียนรายวิชาอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะถูก
มหาวิทยาลัยคัดชื่อออก เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 



 
-๑๓- 

และจะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 
ภาคการศึกษานั้น 
      ๓๒.๔  นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในการเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในแต่ละภาคการศึกษา 
ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในขณะที่ยังไม่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
      ๓๒.๕  ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจอนุมัติให้
นักศึกษาระบบในเวลาราชการลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาระบบนอกเวลา
ราชการได้ หรืออนุมัติให้นักศึกษาระบบนอกเวลาราชการ ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษา
ระบบในเวลาราชการได้ตามการเสนอของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้นักศึกษาระบบในเวลาราชการจะต้องช าระค่าหน่วยกิต 
เช่นเดียวกันกับนักศึกษาระบบนอกเวลาราชการ ส่วนนักศึกษาระบบนอกเวลาราชการจะต้องช าระค่าหน่วยกิต 
อัตราเดียวกับนักศึกษาระบบนอกเวลาราชการเท่านั้น 
 ข้อ ๓๓  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
      นักศึกษาทุกสาขาวิชาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ โดยไม่นับหน่วยกิตได้  
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      ๓๓.๑  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา 
อาจสอบหรือไม่สอบก็ได้ 
      ๓๓.๒  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นและต้องช าระค่าหน่วยกิตตามสาขาวิชาก าหนด 
      ๓๓.๓  ให้ส านักวิชาการและประมวลผลบันทึกในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ตรงช่องผลการเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นว่า “Au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๓๔  การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
      ๓๔.๑  นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ต่อเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ตามเกณฑ์การอนุมัติ ดังนี้ 
        ๓๔.๑.๑  รายวิชาที่หลักสตูรก าหนดมิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา 
และปีการศึกษานั้น 
        ๓๔.๑.๒  รายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปิดสอนต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ 
หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 
        ๓๔.๑.๓  รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการท าดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
      ๓๔.๒  ให้น าหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ข้ามสถาบันอุดมศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
      ๓๔.๓  นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นตามที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนก าหนด 
 ข้อ ๓๕  การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๖  การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ถอน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



 
-๑๔- 

 ข้อ ๓๗  การช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
     นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ ๓๘  การลาพักการเรียน 
      ๓๘.๑  นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
         ๓๘.๑.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
         ๓๘.๑.๒  ท าวิจัยในหลักสตูรหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  
หรือได้รับทุนอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งสาขาวิชาเห็นสมควรสนับสนุน 
         ๓๘.๑.๓  เจ็บปว่ยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาตามค าสั่งของแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ  
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 
         ๓๘.๑.๔  มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยต้องได้ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ 
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
      ๓๘.๒  ในการลาพักการเรียนให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 
      ๓๘.๓  การลาพักการเรียนตามข้อ ๓๘.๑ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา  
ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องลาพักการเรียนต่อไปให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่ ทั้งนี้  
จะลาพักการเรียนได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ในกรณีที่มีความจ าเป็นให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจพิจารณาอนุมัติการลาพักได้มากกว่า ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
      ๓๘.๔  ในกรณีทีน่ักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๓๘.๑.๓ และ ๓๘.๑.๔  
ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
      ๓๘.๕  ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
รักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะพ้นจากสภาพนักศึกษา 
      ๓๘.๖  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนที่จะกลับเข้าเรียน ต้องยื่นค าร้อง 
ขอกลับเข้าเรียนต่อคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี ก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
 ข้อ ๓๙  การลาออก 
      นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้อง 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัตจิากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวด ๗   
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๐  การมีสิทธิเข้าสอบ 
      นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือเทียบเท่า 
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
 
 



 
-๑๕- 

 ข้อ ๔๑  ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
      ๔๑.๑  ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาให้กระท าเป็นระบบระดับคะแนน
ตัวอักษรซึ่งมีความหมายและระดับคะแนน 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 
      ๔๑.๒  นอกจากการให้คะแนนเป็นแบบระดับคะแนนตัวอักษรตามข้อ ๔๑.๑  
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 
      ๔๑.๓  การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลักสูตร
ปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกแล้วแต่กรณี ให้ใช้ระบบการประเมินเป็นตัวอักษร ดังนี้ 
      ตัวอักษร  ความหมาย         
      E (Excellent) ดีเยี่ยม            
      G (Good)  ดี                      
      P (Passed)  ผ่าน                    
      F (Failed)  ไม่ผ่าน                        
      ๔๑.๔  การให้ระดับคะแนนตัวอักษร F ตามข้อ ๔๑.๑ ให้กระท าในกรณีต่อไปนี้ 
        ๔๑.๔.๑  สอบตก 
        ๔๑.๔.๒  ขาดสอบประจ าภาคโดยไม่ได้แจ้งอาจารย์ประจ ารายวิชา  
      ๔๑.๔.๓  มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๔๐ 
        ๔๑.๔.๔  ทุจริตในการสอบ 
        ๔๑.๔.๕  นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร I แต่มิได้ด าเนินการ
ขอประเมินผลเพ่ือแก้ระดับคะแนนตัวอักษร I ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาถัดไป 
ทีน่ักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน 
 
 



 
-๑๖- 

     ๔๑.๕  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต 
หรือกรณีทีค่ณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าไม่ควรรายงานผลการศึกษาเป็นแบบ 
ระดับคะแนนตัวอักษรที่มีระดับคะแนนและการประเมินผลการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ 
     ๔๑.๖  การให้ I ในรายวิชาใดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
     ๔๑.๗  การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีต่อไปนี้   
       ๔๑.๗.๑  ได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ ๓๕ 
       ๔๑.๗.๒  ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๓๘ 
       ๔๑.๗.๓  ถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
     ๔๑.๘  การให้ Au จะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
โดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ ๓๓ 
     ๔๑.๙  การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นับ 
เฉพาะรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนนตัวอักษร ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า  
หรือเรียนรายวิชาใดแทนในรายวิชาหนึ่ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตและระดับคะแนนที่ได้ครั้งสุดท้ายไปใช้ 
ในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงครั้งเดียว 
     ๔๑.๑๐  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับ 
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
 ข้อ ๔๒  การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย 
      ๔๒.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา 
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา 
เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม  
๓ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้เหลือทศนิยม  
๒ ต าแหน่ง 
      ๔๒.๒  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 ๔๓  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
    ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตแล้ว มีระดับคะแนน 
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืน 
ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หรือประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R 
    ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีกครั้ง หรือ 
ในกรณีที่ได้ผลการเรียนเป็น D หรือ D+ หรือ C หรือ C+ อาจขอเรียนวิชานั้นซ้ าอีกครั้งหรืออาจเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ



 
-๑๗- 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  
หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยน 
เป็นสัญลักษณ์ R 
 ข้อ ๔๔  การเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามจ านวนหน่วยกิตแล้วและมีระดับคะแนน 
เฉลี่ยสะสมเกิน ๓.๐๐ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ 
จากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ  
ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R และมหาวิทยาลัยจะใช้ระดับคะแนนตัวอักษร
ผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียน 
 ข้อ ๔๕  การพ้นสภาพนักศึกษา 
    นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 
    ๔๕.๑  ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
    ๔๕.๒  ตาย   
    ๔๕.๓  ลาออกโดยได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๔๕.๔  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพ
นักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
      ๔๕.๔.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียน
นักศึกษาตามข้อ ๓๒.๓    
      ๔๕.๔.๒  ไมช่ าระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๓๘.๕ 
      ๔๕.๔.๓  ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง 
      ๔๕.๔.๔  ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๒๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
      ๔๕.๔.๕  สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๓ ไม่ผ่านส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 
      ๔๕.๔.๖  สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๓ ไม่ผ่าน ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
      ๔๕.๔.๗  เป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๖ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
      ๔๕.๔.๘  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๒๐ 
      ๔๕.๔.๙  สอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน 
      ๔๕.๔.๑๐  รับจ้างท าหรือจ้าง หรือวานให้ผู้อ่ืนท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
หรอืการค้นคว้าอิสระ 
     ๔๕.๔.๑๑  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ส่วนใหญ่ซ้ าซ้อน
กับผลงานวิชาการของผู้อื่น 
      ๔๕.๔.๑๒  ตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการวิจัย 
      ๔๕.๔.๑๓  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงขณะที่เป็นนักศึกษา 
      ๔๕.๔.๑๔  ท าผิดระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
      ๔๕.๔.๑๕  ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
อย่างต่อเนื่องยกเว้นกรณีลาพักการเรียน 
 
 
 
 



 
-๑๘- 

 ข้อ ๔๖  การคืนสภาพนักศึกษา 
    นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๔๕.๔.๒ และ ๔๕.๔.๓ และ ๔๕.๔.๑๕  
สามารถยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๘ 
การท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 
 ข้อ ๔๗  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
       จะกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี 
      นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรก  
จะต้องด าเนินการสอบเค้าโครงให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรก 
      ๔๗.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑ หรือแผน ก แบบ ก๒  
และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี  
โดยมีจ านวนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และจะต้องด าเนินการสอบเค้าโครงให้แล้วเสร็จ 
ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรก 
      ๔๗.๒  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน 
จึงจะมีสิทธิ์เสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
      ๔๗.๓  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต้องรายงาน 
ผลการประเมินความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยให้
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ตามจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไปยังส านักวิชาการ
และประมวลผลทุกภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนซ้ าส าหรับจ านวนหน่วยกิตท่ีได้ระดับคะแนน
ตัวอักษร U 
     การท าและการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็น 
ไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๘  การสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
       ๔๘.๑  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้ 
      ๔๘.๑.๑  ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ส าหรับดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ส าหรับการค้นคว้าอิสระหลังจากคณะกรรมการสอบเค้าโครงเห็นชอบผลการสอบ 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
        ๔๘.๑.๒  ลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรที่ศึกษาและได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
      ๔๘.๒  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ  
      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาโดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 



 
-๑๙- 

       ๔๘.๓  การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
        ๔๘.๓.๑  เมื่อการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้คณะกรรมการสอบแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบเป็นระดับตัวอักษร “ดีเยี่ยม (Excellent)” 
“ดี (Good)” “ผ่าน (Passed)” หรือ“ไม่ผ่าน (Failed)” 
        ๔๘.๓.๒  ในกรณีทีน่ักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ แจ้งใหน้ักศึกษาปรับปรุงตามค าแนะน าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และท าเรื่องขอสอบต่อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอีกครั้งเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  
หรือการค้นคว้าอิสระใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้การสอบดังกล่าวจะกระท าได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
 ข้อ ๔๙  การสอบเค้าโครงและการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
     ข้อ ๕๐  การเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เขียนเป็นภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีเป็นภาษาอ่ืนที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจอนุมัติให้เขียนเป็นภาษาอ่ืนได้ 
 

หมวด ๙   
การสอบวัดความรู้ด้านภาษา การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 
 ข้อ ๕๑  การสอบวัดความรู้ด้านภาษา    
      ๕๑.๑  นักศึกษาทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
ต้องสอบผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตนอย่างน้อย ๑ ภาษา  
การสอบวัดความรู้ด้านภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      ๕๑.๒  การสอบวัดความรู้ด้านภาษาตามข้อ ๕๑.๑ ให้บัณฑติวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบวัดความรู้ด้านภาษา ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพ่ือการด าเนินการ 
และควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน   
      ๕๑.๓  การยื่นสมัครสอบและเกณฑ์การสอบผ่าน ให้เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
      ๕๑.๔  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นการสอบวัดความรู้ด้านภาษาได้ตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๕๒  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)   
      นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้โดยมีหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ดังนี้ 
      ๕๒.๑  บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ซึ่งประกอบด้วย 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือด าเนินการออกและตรวจข้อสอบ
ข้อเขียน และหรือการสอบปากเปล่า การควบคุมการสอบและการตรวจข้อสอบให้ได้มาตรฐาน 
      ๕๒.๒  บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ทุกภาคการศึกษาปกติ  
หรืออาจจัดในภาคฤดูร้อนด้วย วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 
-๒๐- 

      ๕๒.๓  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
        ๕๒.๓.๑  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรโดยไม่นับรายวิชาการค้นคว้า
อิสระ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
        ๕๒.๓.๒  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบ
ประมวลความรู้ได้ 
      ๕๒.๔  นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ต้องยื่นค าร้องขอสอบโดยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้คณบดบีัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
      ๕๒.๕  นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่านมีสิทธิ์ที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน 
๒ ครั้ง 
 ข้อ ๕๓  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
๕ คน โดยการเสนอของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
หรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า เป็นกรรมการ และให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นกรรมการและ
เลขานุการเพ่ือประเมินความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษาศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  ให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 
 ข้อ ๕๔  ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    ๕๔.๑  ออกข้อสอบและตรวจให้คะแนนข้อเขียน 
    ๕๔.๒  สอบปากเปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 ข้อ ๕๕  ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕๖  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
         นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      ๕๖.๑  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
        ๕๖.๑.๑  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรโดยไม่นับรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
        ๕๖.๑.๒  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบ
วัดคุณสมบัติได้ 
      ๕๖.๒  นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติต้องยื่นค าร้องขอสอบโดยผ่าน 
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
      ๕๖.๓  นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านมีสิทธิ์ที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน  
๒ ครั้ง 
      การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้แต่งตั้งส าหรับนักศึกษาเป็นกลุ่ม 
หรือนักศึกษาแต่ละรายก็ได้ 
 ข้อ ๕๗  การด าเนินการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๕๘  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยการเสนอของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า เป็นกรรมการ 



 
-๒๑- 

และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ 
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกก่อนสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
 ข้อ ๕๙  ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    ๕๙.๑  ออกข้อสอบและตรวจให้คะแนนข้อเขียน 
    ๕๙.๒  สอบปากเปล่าในเนื้อหาของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 ข้อ ๖๐  ขั้นตอนในการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  

หมวด  ๑๐   
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการ 

 
 ข้อ ๖๑  ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
หรืออาจารย์ประจ าตามสัญญา เป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า หรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วย และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษได้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 
   อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มี ๓ ประเภท ดังนี้ 
   ๖๑.๑  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
    ๖๑.๑.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
     ๖๑.๑.๑.๑  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท 
หรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ 
     ๖๑.๑.๑.๒  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ 
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ 
     ๖๑.๑.๑.๓  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี 
    ๖๑.๑.๒  หน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
     ๖๑.๑.๒.๑  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอก 
     ๖๑.๑.๒.๒  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
หลักสูตรปริญญาโท 
     ๖๑.๑.๒.๓  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
หรือหลักสูตรปริญญาเอก กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๑.๑.๒ หรือข้อ ๖๑.๑.๑.๓ 
     ๖๑.๑.๒.๔  สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอก     



 
-๒๒- 

     ๖๑.๑.๒.๕  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
ในหลักสูตรปริญญาโท หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาเอก 
     ๖๑.๑.๒.๖  เป็นอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
     ๖๑.๑.๒.๗  เป็นกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือเป็นกรรมการสอบ 
วัดคุณสมบัติ 
   ๖๑.๒  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ช่วย 
    ๖๑.๒.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ช่วย 
     ๖๑.๒.๑.๑  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี 
ย้อนหลัง อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ 
     ๖๑.๒.๑.๒  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี 
ย้อนหลัง หรือ 
     ๖๑.๒.๑.๓  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเทา่หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชา 
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง หรือ 
     ๖๑.๒.๑.๔  มีคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จการศึกษา 
    ๖๑.๒.๒  หน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ช่วย 
     ๖๑.๒.๒.๑  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๒.๑.๑  
     ๖๑.๒.๒.๒  สอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญาโท  
     ๖๑.๒.๒.๓  สอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือหลักสูตร
ปริญญาเอก มีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๒.๑.๓  
   ๖๑.๓  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ 
    ๖๑.๓.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ 
     ๖๑.๓.๑.๑  เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี 
ย้อนหลัง หรือ 
     ๖๑.๓.๑.๒  เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ 
ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทและเป็นผลงาน 



 
-๒๓- 

ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง หรือ 
     ๖๑.๓.๑.๓  เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 
     ๖๑.๓.๑.๔  เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือ 
     ๖๑.๓.๑.๕  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  
๑๐ เรื่อง หรือ 
     ๖๑.๓.๑.๖  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง หรือ 
     ๖๑.๓.๑.๗  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการแต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
     ๖๑.๓.๑.๘  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการแต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหวัข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
    ๖๑.๓.๒  หน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ 
     ๖๑.๓.๒.๑  สอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก กรณีมีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๖๑.๓.๑.๑ 
     ๖๑.๓.๒.๒  สอนในรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๓.๑.๒ 
     ๖๑.๓.๒.๓  สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๓.๑.๓ 
     ๖๑.๓.๒.๔  สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีมีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๖๑.๓.๑.๔ 
     ๖๑.๓.๒.๕  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม หรือวิทยานิพนธ์ร่วม 
กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๓.๑.๕ ข้อ ๖๑.๓.๑.๖ ข้อ ๖๑.๓.๑.๗ หรือข้อ ๖๑.๓.๑.๘ 
     ๖๑.๓.๒.๖  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ 
๖๑.๓.๑.๖ หรือ ข้อ ๖๑.๓.๑.๘ 
     ๖๑.๓.๒.๗  เป็นอาจารย์สอบการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ กรณีมีคุณสมบัติ
ข้อ ๖๑.๓.๑.๕ ข้อ ๖๑.๓.๑.๖ ข้อ ๖๑.๓.๑.๗ หรือข้อ ๖๑.๓.๑.๘ 
     ๖๑.๓.๒.๘  เป็นอาจารย์สอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ กรณีมีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๖๑.๓.๑.๖ หรือข้อ ๖๑.๓.๑.๘ 



 
-๒๔- 

     ๖๑.๓.๒.๙  เป็นกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือเป็นกรรมการ 
สอบวัดคุณสมบัติ กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖๑.๓.๑.๕ หรือข้อ ๖๑.๓.๑.๖ 
  ทั้งนี้อาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษท่ีท าหน้าที่สอนตามข้อ ๖๑.๓.๑.๑ ข้อ ๖๑.๓.๑.๒  
ข้อ ๖๑.๓.๑.๓ และข้อ ๖๑.๓.๑.๔ จะต้องมีชั่วโมงการสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ข้อ ๖๒  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะที่เสนอโดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย  
   ๖๒.๑  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
   ๖๒.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อย ๑ คน อาจเป็นอาจารย์ 
ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า หรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักต้องมีผลงาน 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ เป็นผลงานที่ชี้ชัดว่าสามารถที่จะ
สนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาได้ และมีประสบการณ์ในการดูแลควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษามาไม่น้อยกว่า ๕ คน 
 ข้อ ๖๓  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   ๖๓.๑  รับผิดชอบการท าเค้าโครงและควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่สอบผ่าน 

   ๖๓.๒  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี  
แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

   ๖๓.๓  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
และการใช้ภาษา 

   ๖๓.๔  ติดตามการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นกรรมการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 

   ๖๓.๕  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
   ๖๓.๖  เป็นกรรมการสอบเค้าโครงและสอบดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาในความดูแล 
   ๖๓.๗  ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๖๓.๘  ให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน 

 ข้อ ๖๔  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   ๖๔.๑  รว่มรับผิดชอบและควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ 

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่สอบผ่านแล้ว 
   ๖๔.๒  รว่มให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี  

แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
   ๖๔.๓  รว่มให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 

และการใช้ภาษา 
   ๖๔.๔  รว่มติดตามการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นกรรมการ

ประเมินผลความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ 
   ๖๔.๕  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 



 
-๒๕- 

   ๖๔.๖  รว่มเป็นกรรมการสอบเค้าโครงและสอบดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาในความดูแล 
   ๖๔.๗  รว่มให้ค าแนะน าและปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖๕  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
   ๖๕.๑  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
   ๖๕.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ข้อ ๖๖  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
ให้น าข้อ ๖๓ และ ๖๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๖๗  ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะหรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประกอบด้วย 
   ๖๗.๑  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า 
   ๖๗.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ข้อ ๖๘  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
(ถ้ามี) ให้น าข้อ ๖๓ และ ๖๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๖๙  ภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
   ๖๙.๑  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
หรือวิทยานิพนธ์หลัก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    ๖๙.๑.๑  กรณีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกรวมกันได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
    ๖๙.๑.๒  กรณีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกรวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 
    ๖๙.๑.๓  กรณีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 
ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็น 
ต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
   ๖๙.๒  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าการค้นคว้าอิสระ 
จ านวน ๓ คน แต่ทั้งนี ้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
 



 
-๒๖- 

   ทั้งนี้ ภาระงานที่ปรึกษาทั้งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นับรวม
จ านวนนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาโดยเริ่มนับเมื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ของนักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว และสิ้นสุดเมื่อนักศึกษา 
สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
  ข้อ ๗๐  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ สอบวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้ 
   ๗๐.๑  กรณีการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประกอบด้วย 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไมเ่ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
   ๗๐.๒  กรณีดุษฎีนิพนธ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ า และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมกันไม่น้อยกว่า 
๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   ทั้งนี้ ขั้นตอนในการท าการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งการสอบ
เค้าโครงและการสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  ข้อ ๗๑  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในกรณี 
ที่มีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเกี่ยวกับการท าการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้ 
   ๗๑.๑  การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิงหรือปกปิดแหล่งที่มา 
หรอืการเสนอแนวคิด 
   ๗๑.๒  ผลงานส่วนใหญ่ซ้ าซ้อนกับผลงานวิชาการของผู้อื่น 
   ๗๑.๓  การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการวิจัย 
   ๗๑.๔  การจ้าง หรือวานให้ผู้อื่นช่วยท า หรือท าแทนตนหรือมอบให้ผู้อ่ืนท าแทน
นอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวมข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาต่างประเทศ 
  ข้อ ๗๒  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
   ๗๒.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     เป็นประธานกรรมการ 
   ๗๒.๒  คณบดีหรือรองคณบดีที่นักศึกษาสังกัด เป็นกรรมการ 
   ๗๒.๓  คณบดีที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
   ๗๒.๔  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ๗๒.๕  นิติกร มหาวิทยาลัย    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ ๗๓  ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   ๗๓.๑  เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษร 



 
-๒๗- 

   ๗๓.๒  เรียกเอกสารที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
   ๗๓.๓  รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๗๓.๔  สรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริงและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 ข้อ ๗๔  คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา 
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และน าพยานบุคคลหรือพยานเอกสารมาชี้แจง 
ข้อกล่าวหาด้วย 
  ข้อ ๗๕  ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งจากอธิการบดี 
   กรณีท่ีไม่สามารถสอบหาข้อเท็จจริงได้ความตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเรื่องขอขยายเวลา
ด าเนินการได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ข้อ ๗๖  ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสรุปผลการสอบ 
และเสนอลงโทษตามควรแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๗๖.๑  กรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้จงใจ หรือละเลยการด าเนนิการตามขั้นตอนของการค้นคว้าอิสระ 
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ อาจเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้ด าเนินการสอบใหม่อีก
ครั้ง 
   ๗๖.๒  กรณีท่ีนักศึกษาจงใจกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
อาจเสนอให้ปรับการสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์เป็น “ตก” หรือให้ยกเลิก 
การท าการค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อเรื่องใหม่ต่อไป 
   ๗๖.๓  กรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ ๗๑.๒ 
ข้อ ๗๑.๓ หรือ ข้อ ๗๑.๔ อาจเสนอให้มหาวิทยาลัยคัดชื่อพ้นสภาพนักศึกษา 
   ๗๖.๔  กรณีท่ีตรวจพบว่าได้กระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
หลังจากได้รับอนุมัติปริญญาไปแล้ว 
    ๗๖.๔.๑  กรณีท าความผิดตามข้อ ๗๑.๑ ให้เรียกนักศึกษามาปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 
    ๗๖.๔.๒  กรณีท าความผิดตามข้อ  ๗๑.๒ ข้อ ๗๑.๓ หรือ ข้อ ๗๑.๔ โดยตรวจพบ
หลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้มหาวิทยาลัยท าเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตร 
 ข้อ ๗๗  เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษตามข้อ ๗๖ แล้ว ให้แจ้งผลการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายใน ๗ วันท าการ 
  ข้อ ๗๘  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๗๖ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ทราบค าสั่งลงโทษนั้น 
 

หมวด ๑๒  

การส าเร็จการศึกษา การรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
 
  ข้อ ๗๙  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  

    นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาที่ส านักวิชาการ 
และประมวลผล ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 



 
-๒๘- 

    ๗๙.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูง 
  ๗๙.๑.๑  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๒๐.๑.๑ หรือ ๒๐.๒.๑ 
   ๗๙.๑.๒  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
   ๗๙.๑.๓  ไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๗๙.๑.๓  ผ่านข้อก าหนดอ่ืนตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

    ๗๙.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
  ๗๙.๒.๑  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามข้อ ๒๐.๑.๒ หรือ ๒๐.๒.๒ 
  ๗๙.๒.๒  ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  ๗๙.๒.๓  ไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๗๙.๒.๔  สอบผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติตามเงื่อนไข 

และหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  ๗๙.๒.๕  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก 
    แผน ก แบบ ก ๑  ต้องสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

    แผน ก แบบ ก ๒  ต้องสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

  ๗๙.๒.๖  หลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวล 
ความรู้และผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระและผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งการค้นคว้าอิสระ  
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๗๙.๒.๗  ผ่านข้อก าหนดอ่ืนตามท่ีแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๗๙.๒.๘  ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

    ๗๙.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
      ๗๙.๓.๑  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามข้อ ๒๐.๑.๓ หรือ ๒๐.๒.๓ 

   ๗๙.๓.๒  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
   ๗๙.๓.๓  ไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๗๙.๓.๔  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๗๙.๓.๕  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
   ๗๙.๓.๖  สอบผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์และผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 

ดังนี้ 
     แบบ ๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 



 
-๒๙- 

     แบบ ๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ  

  ๗๙.๓.๗  ผ่านข้อก าหนดอ่ืนตามท่ีแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๗๙.๓.๘  ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 ข้อ ๘๐  การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
    ๘๐.๑  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร

ต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๘๐.๑.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๗๙ 
   ๘๐.๑.๒  ไม่คา้งช าระค่าธรรมเนียม หรือค่าหน่วยกิต หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  
   ๘๐.๑.๓  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 

    ๘๐.๒  ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษารับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทเฉพาะกาล... 



 
-๓๐- 

 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๗๔ ส าหรับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งประกาศ 
และค าสั่งของของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยซึ่งได้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป จนกว่าจะพ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษา 

 
         ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

             
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม) 
                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 


