ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสม และมีการบริหารการศึกษาเป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลั กสูตรควบระดับปริญญาโท ๒
ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ และเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงออกข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ ๑๑๐ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
ของคณะหรือวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๒
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันมากกว่า ๑ คณะ
“อาจารย์ ป ระจ า”
หมายถึ ง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสู ตรนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒ นาหลั กสู ตร อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตรต้องอยู่ประจาหลั กสู ตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึ ก ษา โดยจะเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเกิ นกว่ า ๑ หลั กสู ตรในเวลาเดีย วกั น ไม่ ไ ด้ ยกเว้ น
พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ให้ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ อีก หนึ่ ง หลั ก สู ต ร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ากันได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“ประธานหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ให้บริหารหลักสูตร
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ ๒๕๕๘ และได้รับการแต่งตั้ง
จากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
“อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายถึง อาจารย์ประจาหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ . ๒๕๕๘ และได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากอธิ ก ารบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้งที่ศึกษาเต็ม
เวลาและไม่เต็มเวลา เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
“การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)” หมายถึง เอกสารที่เป็นผลมาจากกระบวนการ
วิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
“วิทยานิพนธ์ (Thesis)” หมายถึง เอกสารที่เป็นผลมาจากกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
ระเบียบตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
“ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)” หมายถึง เอกสารที่เป็นผลมาจากกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบระเบียบตามหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และอาจนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
ระบบ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจในการออกประกาศ หรือคาสั่งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยและให้ถือ
เป็นที่สุด

๓
หมวด ๒
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
----------------ส่วนที่ ๑
การบริหารงานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖ ให้มีการจัดการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๖.๑ ให้มีคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัยดังต่อไปนี้
๖.๑.๑ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
๖.๑.๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
๖.๒ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖.๑.๑ ข้อ ๖.๑.๒ และข้อ ๖.๑.๓ ให้นาข้อบังคับ
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗ การบริ ห ารงานของบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
ข้อ ๘ ในคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะ ซึ่งประกอบด้วย
๘.๑ คณบดี
เป็นประธานกรรมการ
๘.๒ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
เป็นกรรมการ
๘.๓ ประธานหลักสูตร
เป็นกรรมการ
๘.๔ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
การได้มาซึ่ง กรรมการตามข้อ ๘.๔ ให้ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะแต่งตั้ง
โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับประธานกรรมการ
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี และให้พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระเมื่ อ ตาย ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน
ข้อ ๙ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๙.๑ ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการพัฒนา
หลั กสูตรระดับ บั ณฑิตศึกษา โดยให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙.๒ อนุ มัติ ผ ลการประเมิ น ผลการศึ กษาและน าเสนอคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
๙.๓ พิจารณาหลักสูตรและรายวิช าระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
๙.๔ พิจารณาอนุมัติหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
๙.๕ อนุมัตกิ ารขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
๙.๖ แต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

๔
๙.๗ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบเค้ า โครงการค้ น คว้ า อิ ส ระ และกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระ
๙.๘ ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การจัดตารางสอน
การสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) กับบัณฑิตวิทยาลัย
๙.๙ เสนอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะจัดการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของคณะ ถ้าประธานเห็นสมควรเรียกประชุม
เป็นการพิเศษก็ให้เรียกประชุมได้
ข้อ ๑๐ ในการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการดาเนินการโดยคณะ จานวนมากกว่า
๑ คณะ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ซึ่งประกอบด้วย
๑๐.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานกรรมการ
๑๐.๒ คณบดีของคณะที่ร่วมกันจัดหลักสูตร
เป็นกรรมการ
๑๐.๓ ประธานหลักสูตร
เป็นกรรมการ
๑๐.๔ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๐.๔ ให้ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะแต่งตั้ง โดย
มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับประธานกรรมการ
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปีและให้พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระเมื่ อ ตาย ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑๑.๑ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและ
การพัฒนาหลั กสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๑.๒ อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษาและนาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
๑๑.๓ พิจารณาหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
๑๑.๔ พิจารณาอนุมัติหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
๑๑.๕ อนุมัติการขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
๑๑.๖ แต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
๑๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้า อิส ระและกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ
๑๑.๘ ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การจัดตารางสอน
การสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) กับบัณฑิตวิทยาลัย
๑๑.๙ เสนอรายชื่อ นักศึกษาที่เรียนครบหลั กสู ตรต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิ ต
วิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา
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ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะจัดการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของหลักสูตร ถ้าประธานเห็นสมควรเรียกประชุม
เป็นกรณีพิเศษ ก็ให้เรียกประชุมได้
ส่วนที่ ๒
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นอาจารย์
ประจาระดับบัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์ผู้ช่วยระดับบัณฑิตศึกษา และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะภายในหรือ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษาได้ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะหรื อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระหว่ า งคณะ และคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
แล้วแต่กรณี
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มี ๓ ประเภท ดังนี้
๑๒.๑ อาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๑.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๑.๑.๑ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิช าการอย่ างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลั ง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ
๑๒.๑.๑.๒ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรื อเทีย บเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิช าการอย่ างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลั ง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ
๑๒.๑.๑.๓ มีคุ ณวุฒิ ปริญ ญาเอกหรือ เทีย บเท่ า และมีผ ลงานทาง
วิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่ างน้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ
๓ รายการ ภายใน ๕ ปี
๑๒.๑.๒ หน้าที่ของอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๑.๒.๑ เป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอก
๑๒.๑.๒.๒ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือหลักสูตรปริญญาโท
๑๒.๑.๒.๓ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือหลักสูตรปริญญาเอก กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๑.๑.๒ หรือ ข้อ ๑๒.๑.๑.๓
๑๒.๑.๒.๔ สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอก
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๑๒.๑.๒.๕ เป็ นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วม หรือที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก หรือที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม หลักสูตรปริญญาโท
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก หรือที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม
๑๒.๑.๒.๖ เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบการค้นคว้าอิสระ
หรือสอบดุษฎีนิพนธ์
๑๒.๑.๒.๗ เป็นกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือเป็นกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติ
๑๒.๒ อาจารย์ผู้ช่วยระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ช่วยระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๒.๑.๑ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ
๕ ปี ย้อนหลัง อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ
๑๒.๒.๑.๒ มีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑
รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง หรือ
๑๒.๒.๑.๓ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง หรือ
๑๒.๒.๑.๔ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกแต่ยังไม่มีผ ลงานทางวิช าการหลั ง
สาเร็จการศึกษา
๑๒.๒.๒ หน้าที่ของอาจารย์ผู้ช่วยระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๒.๒.๑ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และ
หลักสูตรปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๒.๑.๑
๑๒.๒.๒.๒ สอนรายวิ ช าหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
หลักสูตรปริญญาโท
๑๒.๒.๒.๓ สอนรายวิชาหลั กสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๒.๑.๓
๑๒.๓ อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๓.๑ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๓.๑.๑ เป็นอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
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ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง หรือ
๑๒.๓.๑.๒ เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ
เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าที่ ส อน และต้ อ งมี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง หรือ
๑๒.๓.๑.๓ เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโท หรื อ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
๑๒.๓.๑.๔ เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือ
๑๒.๓.๑.๕ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อย
กว่า ๑๐ เรื่อง หรือ
๑๒.๓.๑.๖ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง หรือ
๑๒.๓.๑.๗ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่มี คุณวุฒิและ
ผลงานทางวิช าการแต่ ต้องเป็น ผู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สู งเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ หรือ
๑๒.๓.๑.๘ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการแต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง มากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๒.๓.๒ หน้าที่ของอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๓.๒.๑ สอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รบั ณฑิ ต ชั้น สู ง หลั กสู ต รปริญ ญาโท และหลั ก สู ต รปริ ญญาเอก กรณี มี คุ ณ สมบัติ ต ามข้ อ
๑๒.๓.๑.๑
๑๒.๓.๒.๒ สอนรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนีย บั ตรบั ณฑิ ต และ
หลักสูตรปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๓.๑.๒
๑๒.๓.๒.๓ สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาโท กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๓.๑.๓
๑๒.๓.๒.๔ สอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีมี
คุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๓.๑.๔
๑๒.๓.๒.๕ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระร่ ว ม หรื อ
วิทยานิพนธ์ร่วม กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๓.๑.๕ ข้อ ๑๒.๓.๑.๖ ข้อ ๑๒.๓.๑.๗ หรือข้อ ๑๒.๓.๑.๘
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๑๒.๓.๒.๖ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม กรณีมีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๑๒.๓.๑.๖ หรือ ๑๒.๓.๑.๘
๑๒.๓.๒.๗ เป็นอาจารย์สอบการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ กรณีมี
คุณสมบัติข้อ ๑๒.๓.๑.๕ ข้อ ๑๒.๓.๑.๖ ข้อ ๑๒.๓.๑.๗ หรือข้อ ๑๒.๓.๑.๘
๑๒.๓.๒.๘ เป็ น อาจารย์ ส อบดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ กรณี มี คุ ณ สมบั ติ
ข้อ ๑๒.๓.๑.๖ หรือข้อ ๑๒.๓.๑.๘
๑๒.๓.๒.๙ เป็นกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือเป็นกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติ กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๓.๑.๕ หรือข้อ ๑๒.๓.๑.๖
ทั้ ง นี้ อาจารย์ พิ เ ศษระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ท าหน้ า ที่ ส อนตามข้ อ ๑๒.๓.๒.๑
ข้อ ๑๒.๓.๒.๒ และข้อ ๑๒.๓.๒.๓ และข้อ ๑๒.๓.๒.๔ จะต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ ๑๓ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่
เสนอโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
๑๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๓.๒ อาจารย์ ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อย ๑ คน อาจเป็นอาจารย์
ประจาระดับบัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักต้องมีผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ เป็นผลงานที่ชี้ชัดว่าสามารถที่จะสนับสนุนการ
วิจัยของนักศึกษาได้ และมีประสบการณ์ในการดูแลควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มาไม่น้อยกว่า ๕ คน
ข้อ ๑๔ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ รั บ ผิ ด ชอบการท าเค้ า โครงและควบคุ ม การท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่สอบผ่าน
๑๔.๒ ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด
และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๑๔.๓ ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึ กษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์และ
การใช้ภาษา
๑๔.๔ ติดตามการดาเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นกรรมการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
๑๔.๕ ให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
๑๔.๖ เป็นกรรมการสอบเค้าโครงและสอบดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาในความดูแล
๑๔.๗ ให้คาแนะนาและคาปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๔.๘ ให้คาปรึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
ข้อ ๑๕ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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๑๕.๑ ร่ วมรั บ ผิดชอบและควบคุมการทาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาให้ ส อดคล้องกับ
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่สอบผ่านแล้ว
๑๕.๒ ร่ ว มให้ ค าแนะน าและเป็ น ที่ ป รึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาทางทฤษฎี
แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๑๕.๓ ร่วมให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์และ
การใช้ภาษา
๑๕.๔ ร่ ว มติ ด ตามการด าเนิ น งานวิ จั ย ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน และเป็ น กรรมการ
ประเมินผลความก้าวหน้าการทาดุษฎีนิพนธ์
๑๕.๕ ให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
๑๕.๖ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงและสอบดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาในความดูแล
๑๕.๗ ร่ ว มให้ คาแนะนาและคาปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผ ลงานดุษฎีนิพนธ์ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๖ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่
เสนอโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
๑๖.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๖.๒ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม (ถ้ า มี ) ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ข้อ ๑๗ หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ให้นาข้อ ๑๔ และ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะหรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แต่งตั้งตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประกอบด้วย
๑๘.๑ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระหลั ก ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา
๑๘.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ ประจาระดับ
บัณฑิตศึกษาหรืออาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ข้อ ๑๙ หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระร่วม (ถ้ามี) ให้นาข้อ ๑๔ และ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ ภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
๒๐.๑ อาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
หลักหรือวิทยานิพนธ์หลักตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๒๐.๑.๑ กรณี อ าจารย์ ป ระจ าระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษามีคุ ณ วุฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑๒.๑.๑ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกรวมกันได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๐.๑.๒ กรณี อ าจารย์ ป ระจ าระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษามีคุ ณ วุฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อ
เทีย บเท่า และดารงตาแหน่ งระดับ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

๑๐
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้ นไป และมีผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑๒.๑.๑ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกรวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาค
การศึกษา
๒๐.๑.๓ กรณี อ าจารย์ ป ระจ าระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษามีคุ ณ วุฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า และดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวน ๑๐ คน
ต่อภาคการศึกษา ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา
หากมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นรายกรณี
๒๐.๒ อาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วนจานวน
นักศึกษาที่ทาดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ทาการค้นคว้าอิสระจานวน ๓ คน
แต่ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ภาระงานที่ป รึ กษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า อิส ระ ให้ นับรวมจานวน
นักศึกษาเท่าที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา โดยเริ่มนับเมื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว และสิ้นสุดเมื่อนักศึกษาสอบผ่าน
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว
ข้อ ๒๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ สอบวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
๒๑.๑ กรณี ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระและวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
ประกอบด้วย อาจารย์ ประจาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๒๑.๒ กรณีดุษฎีนิพนธ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ ประจา
ระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมกันไม่น้อยกว่า
๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทั้งนี้ ขั้นตอนในการทาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งการสอบเค้าโครง
และการสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ ในแต่ละหลักสูตรให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ประจาระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรในสาขาวิช าระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีให้ ทาหน้าที่ สอนและ
ค้นคว้าวิจัย
อาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
อาจเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดียวกันก็ได้
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่งสามารถได้รับแต่งตั้งเป็น อาจารย์ประจาหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร

๑๑
ข้อ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บั ณฑิตศึกษาประจ าคณะหรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาระหว่า งคณะโดยผ่ า นการพิจารณาเสนอจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
ข้ อ ๒๔ ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ป ระจ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา จานวนอย่างน้อย ๕ คน กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือจานวนอย่างน้อย ๓ คน กรณีหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอก ทาหน้าที่
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยประธานหลักสูตร กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ
ให้ประธานหลักสูตร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานหลักสูตรหรือกรรมการว่างลง ให้อธิการบดีแต่งตั้ง ใหม่แทนตาแหน่ง
ที่ว่างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง และให้อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๒๕ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
๒๕.๑ เสนอโครงการเปิดสอนตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนด
๒๕.๒ จัดทาแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
๒๕.๓ จัดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๒๕.๔ กาหนดแนวทางในการจัดทาการค้นคว้า อิส ระ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาในหลักสูตร
๒๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตร
๒๕.๖ เสนอรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ อาจารย์ พิ เ ศษระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
๒๕.๗ เสนอรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ อาจารย์ พิ เ ศษระดั บ
บั ณ ฑิต ศึ กษาที่ เ ป็ น ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกเพื่ อแต่ งตั้ ง เป็ นคณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้น คว้ า อิส ระ
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
๒๕.๘ เสนอรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ อาจารย์ พิ เ ศษระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
๒๕.๙ เสนอรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ อาจารย์ พิ เ ศษระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็น อาจารย์สอบประมวลความรู้ หรืออาจารย์สอบวัด
คุณสมบัติ
๒๕.๑๐ ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ในการจัดสอบประมวลความรู้ การจัดสอบ
วัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
๒๕.๑๑ เป็นกรรมการประเมินความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

๑๒
๒๕.๑๒ เสนอโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์และเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
๒๕.๑๓ การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒ นาหรือปรับปรุง
หลักสูตร
๒๕.๑๔ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร
ข้อ ๒๖ ให้ อาจารย์ ประจาหลักสู ตร กาหนดระบบประกันคุณภาพส าหรับหลักสู ตรนั้นไว้ให้
ชัดเจน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและจัดทารายงานตาม
แนวทางการประกันคุณภาพที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละสาขาวิชาต้องจัดทารายงานประเมินตนเอง
ปีละ ๑ ครั้งเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมสาเนาให้มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๗ ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น และปรั บ ปรุ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
ข้ อ ๒ ๘ ใ ห้ คณ บ ดี บั ณฑิ ต วิ ท ย าลั ย แต่ ง ตั้ ง คณ ะ กร ร มก า รส อบ ป ระ ม ว ล ค ว า ม รู้
(Comprehensive Examination) มีจานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยการเสนอของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประกอบด้วยประธานหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ พิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ อาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ และให้
อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อประเมินความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ก่อนสาเร็จการศึกษา
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้ง
ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๒๙.๑ ออกข้อสอบและตรวจให้คะแนนข้อเขียน
๒๙.๒ สอบปากเปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาของหลักสูตร (ถ้ามี)
ข้อ ๓๐ ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๑ ให้ ค ณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ( Qualifying
Examination) มีจานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยการเสนอของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย
ประธานหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
ก่อนสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๓๒.๑ ออกข้อสอบและตรวจให้คะแนนข้อเขียน
๓๒.๒ สอบปากเปล่าในเนื้อหาของหลักสูตร (ถ้ามี)
ข้อ ๓๓ ขั้นตอนในการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๓
หมวด ๓
ระบบการศึกษาและภาษาที่ใช้ในการศึกษา
----------------ส่วนที่ ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๓๔ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ ใช้หน่วยกิต จัดเป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
๑๕ สัป ดาห์ มหาวิทยาลั ย อาจจั ดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลายได้ตามความจาเป็นของแต่ล ะ
หลักสูตร โดยมีเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ทั้งนี้ชั่วโมงเรียนของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนต้องไม่น้อย
กว่าชั่วโมงเรียนของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๓๕ “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ โดยหน่วยกิต
ที่กาหนดไว้สาหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๓๕.๑ รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ ใช้ เ วลาบรรยายหรื ออภิป รายในชั้ น เรี ยนไม่น้ อ ยกว่ า
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๓๕.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่ว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๓๕.๓ การฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก ภาคสนามที่ ใ ช้เ วลาฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๓๕.๔ การค้ น คว้ า อิ ส ระที่ ใ ช้ เ วลาศึ ก ษาค้ น คว้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๓๕.๕ วิทยานิ พนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หลักสูตรที่ใช้ระบบการศึกษาในระบบไตรภาค หรือจตุรภาคและระบบอื่น ต้องมีหลักเกณฑ์ใน
การคิดหน่วยกิต และรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคอย่างชัดเจน โดยต้อง
ปรากฏในเอกสารหลักสูตรด้วย
ส่วนที่ ๒
ภาษาที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ ๓๖ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
กรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละสาขาวิชากาหนด โดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๑๔
หมวด ๔
หลักสูตร
----------------ส่วนที่ ๑
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อ ๓๗ หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุดมศึกษา ปรัช ญาของมหาวิทยาลั ย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ ดังนี้
๓๗.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามาแล้ว
๓๗.๒ หลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนางานและสังคม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓๗.๓ หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั้น สูง เป็น หลัก สูต รการศึก ษาที่ เน้นการ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร ๖
ปีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว
๓๗.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางาน สังคมและประเทศ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปริญ ญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนี ย บั ตรบั ณฑิตชั้น สู ง หรือเทียบเท่ามาแล้ว
ส่วนที่ ๒
โครงสร้างหลักสูตร
ข้อ ๓๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔
หน่วยกิต

๑๕
ข้อ ๓๙ หลักสูตรปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แผน ดังนี้
๓๙.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ มี ๒ แบบดังนี้
แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิท ยานิ พนธ์ ซึ่ งมีค่ าเที ยบได้ไ ม่น้อ ยกว่ า ๓๖ หน่วยกิ ต
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้อง
ศึ ก ษารายวิ ชาสั มพั นธ์ และรายวิ ชาเฉพาะด้ านอี กไม่ น้ อยกว่ า ๑๒ หน่ วยกิ ตรวมทั้ ง หมดแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า
๓๖ หน่วยกิต
๓๙.๒ แผน ข เป็นแผนเน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษา
รายวิช าสัมพัน ธ์และรายวิช าเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตและต้องทาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
ข้อ ๔๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต
ข้อ ๔๑ หลัก สูต รปริญ ญาเอกโดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาการชั้นสู ง
มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรตามแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งแบ่ง การศึกษาออกเป็น
๒ แบบ ดังนี้
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับรวมหน่วยกิต และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(ก) แบบ ๑.๑ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
(ข) แบบ ๑.๒ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั ้ง นี ้ ดุ ษฎี น ิพ นธ์ต ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้อ งมีค ุณ ภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
แบบ ๒ เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้ นการวิ จั ย โดยมี การท าดุ ษฎี นิ พนธ์ ที่ มี คุ ณภาพสู งและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) แบบ ๒.๑ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต
(ข) แบบ ๒.๒ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ ๔๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่ง
รายวิชาใดหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตได้

๑๖
ส่วนที่ ๓
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๔๓ ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละหลักสูตร มีดังนี้
๔๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูงใช้
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๔๓.๒ หลักสูตรปริญญาโทใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลั กสูตรจนสาเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๔๓.๓ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก กรณี ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี ห รื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา อย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษาปกติ
แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนกรณีผู้เข้าศึกษาสาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ใช้ร ะยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จ การศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษา
ข้อ ๔๔ กรณีที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียนครบหลักสูตร สอบวัดคุณสมบัติผ่านและได้ส่ง
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่สามารถส่งผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ
ดุษฎีนิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ได้ทันภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ศึกษา ให้มหาวิทยาลัยขยายเวลารอตีพิมพ์หรือ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้อีก ๑ ปีการศึกษา สาหรับนักศึกษาปริญญาโท
และขยายได้อีก ๓ ปีการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะได้รับอนุมัติสาเร็จการศึกษา
หมวด ๕
การรับเข้าศึกษา
----------------ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ข้อ ๔๕ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้ ส มั ครเ ข้ า ศึ กษ าใน ระดั บปริ ญญ าต่ า งๆ ต้ อ ง ส า เร็ จ การ ศึ ก ษ าต ามห ลั ก สู ตร ที่
กระทรวงศึกษาธิการรั บรอง ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแต่ละหลั กสูตร และต้องมีคุณ สมบัติอื่นตามที่
คณะกรรมการประจาสาขาวิชากาหนด
การกาหนดคุณสมบัติอื่นตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะหรื อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระหว่ า งคณะและให้ ก ระท าเป็ น รายปี พ ร้ อ มแจ้ ง ให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
๔๕.๑ หลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ สมัครเข้ าเป็ น นัก ศึ กษาจะต้ องเป็ นผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๔๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

๑๗
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๑ ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาโทที่จะศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่อาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรกาหนด โดยต้องประกาศให้ ทราบก่อนการรับสมัคร เว้นแต่ อาจารย์ประจาหลั กสู ตรได้
พิจารณายกเว้นเป็นการเฉพาะรายให้เข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถจากอาจารย์
ประจาหลักสูตรและมีการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ประกอบการพิจารณา
๔๕.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับหนึ่งระดับใด ดังต่อไปนี้
๔๕.๓.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปีการศึกษา หรือ
๔๕.๓.๒ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
เว้น แต่ ในกรณี ที่เป็นหลั กสู ตรวิช าชีพเฉพาะ อาจรับผู้ ที่จบการศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเข้าศึกษาได้
๔๕.๔ หลักสูตรปริญญาเอก ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับหนึ่ง
ระดับใด ดังต่อไปนี้
๔๕.๔.๑ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ
๔๕.๔.๒ ปริญญาตรีห รือเทียบเท่า หรือประกาศนียบั ตรบัณฑิต ในสาขาวิช า
เดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก หรือสาขาวิชาอื่นที่อาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนด โดยผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ ๑ จะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถในเนื้อหา
และกระบวนการวิจัยที่ อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรกาหนดและเสนอเค้าโครงดุษฎี นิพนธ์ประกอบการพิจารณา
พร้อมทั้งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา
ข้อ ๔๖ วิธีการรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
การรับเข้าศึกษาอาจกระทาโดยวิธีการสอบคัดเลือก การคัดเลือกหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่
มหาวิทยาลั ยกาหนด ทั้งนี้ การกาหนดวิธีการและเกณฑ์ในการรับผู้ส มัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ เป็นไปตาม
ข้อเสนอจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
ข้อ ๔๗ ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาต่างประเทศ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดหรือตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรซึ่งต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ดังกล่าว
ภาษาต่างประเทศที่จัดสอบควรเป็นภาษาอังกฤษ แต่อาจารย์ประจาหลักสูตรอาจพิจารณาให้
สอบภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ภาษาที่ผู้ที่จะเข้าศึกษาสื่อสารอยู่เป็นปกติ และกรณีที่เป็นหลักสูตรทางด้านภาษา
ต้องไม่เป็นภาษาที่จะสมัครเข้าศึกษาเป็นสาขาวิชาเอก
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ดังกล่าว

๑๘
ข้อ ๔๘ ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รก าลั ง รอผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
หรือปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง การรับเข้าศึกษาจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ สมัครส่งหลักฐานการ
สาเร็จการศึกษาดังกล่าวให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๔๙ ผู้ เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท อาจศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในเวลาเดียวกันได้
โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓
ประเภทผู้เข้าศึกษา
ข้อ ๕๐ ผู้เข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาใดปริญญาหนึ่งจากมหาวิทยาลั ยให้มี
สถานภาพเป็น “นักศึกษา” ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
๕๐.๑ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทดลองศึกษาในสาขาใด
สาขาหนึ่ง
๕๐.๒ นักศึกษาสามัญ ได้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะอาจรับ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาทดลองได้ ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มิใช่หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ หรือหลักสูตรปริญญาเอก
ข้อ ๕๑ ผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยไม่ รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาใดปริญญาหนึ่ งจาก
มหาวิทยาลัย ให้มีสถานภาพเป็น “นักศึกษาวิสามัญ” จาแนกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๕๑.๑ ผู้ร่วมฟังการบรรยาย
๕๑.๒ นักศึกษาทาวิจัย
๕๑.๓ นักศึกษาเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การรับบุคคลเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ ๕๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะอาจจะพิจารณารับบุคคลอื่นที่มิใช่ นักศึกษา เป็นผู้ร่วมฟังการบรรยายในบางรายวิชาได้ แต่ไม่เกิน ๖
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่คณะดังกล่าวกาหนด และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จารณารั บ นั กศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิต ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาอื่นในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นนักศึกษาทาวิจัยเพื่อทาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง
ในมหาวิทยาลัยได้ โดยให้ดาเนินการเป็นรายภาคการศึกษา หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยอาจเพิกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทาวิจัยได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลงาน
การทาวิจัย ก้าวหน้าเท่าที่ควร ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอื่ นตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นสมควร
การดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองต้องขึ้นทะเบียนกับ คณะที่นักศึกษาสังกัด และใน
กรณีที่เป็นนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศให้คณะที่นักศึกษาสังกัดแจ้งให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ทราบด้วย

๑๙
ข้อ ๕๔ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นนักศึกษาเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เพื่ อ น าหน่ ว ยกิ ต และผลการศึ ก ษาไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษานั้น โดยต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในเวลาที่
คณะที่นักศึกษาสังกัดกาหนด และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๕ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๕๕.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๕๕.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด หรือ
โปรแกรมวิชาใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชานั้น
๕๕.๓ ผู้ สมั ครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสู ตรปริญญาโท อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้า
ศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาเกินกว่าหนึ่งสาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาในระบบการศึกษาหนึ่งได้ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๕๖ สภาพการเป็นนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพ
หนึ่งต่อไปนี้
๕๖.๑ นักศึกษาทดลองศึกษา เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ
หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรับเข้า
ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกของการศึกษาตามเงื่อนไขที่กาหนดขึ้นเฉพาะคราว นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้า
ศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาแรก
๕๖.๒ นั กศึ กษาสามั ญ เป็ นผู้ สมั ครเข้ าศึ กษาที่มหาวิทยาลั ยรับเข้าเป็ นนั กศึ กษาโดย
สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา
๕๖.๓ นักศึกษาวิสามัญ เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม
ข้อ ๕๑ โดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญให้เป็นไปตาม
ข้อ ๕๒ ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๔
หมวด ๖
การลงทะเบียน
----------------ส่วนที่ ๑
การลงทะเบียนแรกเข้า
ข้อ ๕๗ ผู้ที่ มหาวิทยาลัย รับเข้ าศึกษาโดยมีส ภาพการเป็นนักศึกษาต้องลงทะเบียนแรกเข้า
โดยยื่นเอกสารและหลักฐานตามที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนด พร้อมทั้งลงทะเบียนเรียน
และชาระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ (ถ้ามี)

๒๐
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๕๘ การลงทะเบียนเรียนจาแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
ประเภท ๑ การลงทะเบียนเรียนปกติ ให้กระทาได้ก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการศึกษา
ประเภท ๒ การลงทะเบียนเรียนสาย ให้กระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
การกาหนดวัน เวลาและวิธีการลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากประธานหลั กสู ตรหรือกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎี
นิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในการเลือกวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ถ้ารายวิชาในหลักสูตรมีข้อกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้
รายวิชาที่กาหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชานั้นได้
ข้อ ๕๙ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ประเภท ๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
ประเภท ๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต(Audit)
ข้อ ๖๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) แต่ละภาค
การศึกษา
๖๐.๑ นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติการลงทะเบียน
เรียนต่ากว่าที่กาหนดอาจทาได้เฉพาะในภาคฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตาม
หลักสูตร
๖๐.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีจานวนหน่วยกิตน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ ๖๐.๑ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
ข้อ ๖๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต(Audit)
๖๑.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชา
โดยไม่นับรวมหน่วยกิตเข้าในหน่วยกิตสะสมของภาคการศึกษานั้นๆ
๖๑.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยชาระค่าหน่วยกิต ตามลักษณะของวิชาที่เรียนและให้นักศึกษาระบุลงใน
บัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
๖๑.๓ การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาไม่จาเป็นต้องสอบ และให้บันทึกผล
การเรียนรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นว่า “Au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น

๒๑
ส่วนที่ ๓
การลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๖๒ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์อนุมัติ ดังนี้
๖๒.๑ รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา และ
ปีการศึกษานั้น
๖๒.๒ รายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นเปิดสอนต้องมีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้ หรือมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
๖๒.๓ รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์
ข้ อ ๖๓ ให้ น าหน่ ว ยกิ ต และผลการศึ ก ษาของรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า ม
สถาบันอุดมศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตที่เรียนได้ต้อง
ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษา
ข้อ ๖๔ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นกาหนด
ส่วนที่ ๔
การเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา
ข้อ ๖๕ การเพิ่ม ลด ถอนรายวิชาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๖๕.๑ การขอเพิ่ ม และลดรายวิ ช า ต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นส่ ว นที่ ๒
การลงทะเบียนเรียน
๖๕.๒ การขอเพิ่ ม รายวิ ช า ต้ อ งกระท าภายใน ๒ สั ปดาห์ แ รกของภาคการศึ ก ษา
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
๖๕.๓ การขอถอนรายวิชา ต้องกระทาภายหลัง ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ไม่
เกิน ๙ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายหลัง ๑ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนแต่ไม่เกิน ๕ สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน โดยรายวิชาที่ถอนจะปรากฏในใบประมวลผลการศึกษา
๖๕.๔ การถอนรายวิชา ต้องมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นเหลืออยู่
ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา
๖๕.๕ การเพิ่ม และถอนรายวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ
ข้อ ๖๖ การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๖๖.๑ รายวิ ช าใดที่ ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะหรื อ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
มีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้เต็มจานวน

๒๒
๖๖.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิช าเกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๖๕.๓ ไม่มีสิทธิขอคืน
ค่าลงทะเบียนเรียน
ส่วนที่ ๕
การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
ข้อ ๖๗ การโอนหน่วยกิตรายวิชา
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ เ คยเรี ย นในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลั ย มาแล้ ว แต่ไม่ส ามารถส าเร็จการศึกษา สามารถโอนรายวิช าที่เคยเรีย นมาแล้ ว ไม่เกิน ๕ ปี
การศึกษา ไปเป็ น รายวิช า หน่ ว ยกิต และค่าระดับคะแนนในหลั ก สู ตรที่กาลั งศึกษาได้ โดยให้ ปฏิบัติตาม
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนผลการเรี ย น การเที ย บโอนผลการเรี ย น และการเที ย บโอนความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ คยเรี ย นในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว สามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตร
ระดับเดียวกันที่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ไปเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรที่กาลังศึกษาได้ โดยให้ปฏิบัติ
ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนผลการเรี ย น การเที ย บโอนผลการเรีย น และการเที ย บโอนความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖๙ การโอนการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์
ในกรณีที่นักศึกษาเคยเรีย นระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลั ย หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น
มาแล้ว แต่ไม่สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให้โอนจานวนหน่วยกิต การทาการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ หรือดุษ ฎีนิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติให้ดาเนินการได้ มาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
เดียวกัน ได้ ทั้งนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิ จ และความเห็ นชอบของอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะและต้องได้รับ อนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
หมวด ๗
การประเมินผลการศึกษา
----------------ส่วนที่ ๑
ระดับการประเมิน
ข้อ ๗๐ การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชา ให้กระทาเป็น ระดับขั้นโดยมีสัญลักษณ์และ
ความหมายและค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้

๒๓
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม
ผลการประเมินขั้นดีมาก
ผลการประเมินขั้นดี
ผลการประเมินขั้นดีพอใช้
ผลการประเมินขั้นพอใช้
ผลการประเมินขั้นอ่อน
ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก
ผลการประเมินขั้นตก

(Excellent)
(Very Good)
(Good)
(Fairly Good)
(Fair)
(Poor)
(Very Poor)
(Failed)

ค่าระดับคะแนน
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

ข้อ ๗๑ การประเมินผลรายวิชาแบบไม่ใช้ระดับขั้น มีดังนี้
สัญลักษณ์
I
S
U
Au
W
R

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังบรรยาย
โดยไม่นับหน่วยกิต
การถอนรายวิ ช าโดยได้ รั บ
อนุมัติ
การเรียนรายวิชาซ้า

(Incomplete)
(Satisfactory)
(Unsatisfactory)
(Audit)

ค่าระดับคะแนน
-

(Withdrawn)

-

(Repeated)

-

ข้อ ๗๒ การประเมินการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
PD (Passed with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Passed)
ผ่าน
F (Failed)
ตก
ข้อ ๗๓ การประเมินการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
๗๓.๑ การประเมินการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ใช้
ระบบการประเมินดังนี้
ผ่าน โดยไม่มกี ารแก้ไข
ผ่าน โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย
ผ่าน โดยมีการแก้ไขจานวนมาก และให้มีการสอบเค้าโครงอีกครั้ง
ไม่ผ่าน
๗๓.๒ การประเมินความก้าวหน้าในการทาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษ ฎี
นิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา ให้ใช้ระบบการประเมินดังนี้
S (Satisfactory)
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory) ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ในกรณีที่ผลการประเมินได้ U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนจานวนหน่วยกิตใหม่
เท่ากับที่ได้รับ U เมื่อผลการประเมินใหม่ได้ S ให้เปลี่ยนผลการประเมินเดิม U ไปเป็น R แทน

๒๔
๗๓.๓ การประเมินการสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ให้ใช้ระบบ
การประเมินดังนี้
สัญลักษณ์
Excellent
Good
Passed
Failed

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ตก

ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษา
ข้อ ๗๔ การประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
หรือภาคฤดูร้อน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่วนนี้ โดยนักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ หรือเทียบเท่าของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น เว้นแต่ได้รับการพิจารณา
ยกเว้นจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประเมินผลการศึกษา ต้องกระทาภายในภาคการศึกษาถัดจาก
ภาคการศึกษาที่มีการประเมิน ผล และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
ข้อ ๗๕ รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านโดยได้รับสัญลักษณ์
S แต่มิได้นามานับเป็นหน่วยกิตรวมในหลักสูตร เรียกว่า “วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต”
นักศึกษาซึ่งได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาตามวรรคนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
ข้อ ๗๖ หน่วยกิตมีสามประเภท ดังนี้
๗๖.๑ “หน่วยกิตเรียน” หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
๗๖.๒ “หน่วยกิตคานวณรายภาค” หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดรวมกันของทุก
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนและได้รับสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ในแต่ละภาค
การศึกษา
๗๖.๓ “หน่วยกิตคานวณสะสม”หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดรวมกันทุกรายวิชาที่
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึ กษาและได้รับสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ทั้งนี้
ไม่รวมถึงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าหรือแทนมากกว่าหนึ่งครั้ง
ข้อ ๗๗ การให้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทาได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
๗๗.๑ เมื่ อ มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษารายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า สอบ หรื อ มี ก าร
ประเมินผลงานของนักศึกษา
๗๗.๒ เมื่อเปลี่ยนจาก I โดยมีการประเมินผลภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๗๘ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๗๗ แล้ว สัญลักษณ์ F จะให้ได้ในกรณีต่อไปนี้
๗๘.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

๒๕
๗๘.๒ เมื่อนักศึกษากระทาการทุจริตในการสอบ หรือทาผิดระเบียบหรือข้อบังคับ หรือ
คาสั่ ง เกี่ ย วกั บ การสอบที่ม หาวิ ทยาลั ย คณะ สาขาวิช า บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย หรื อหลั ก สู ตรใช้ บัง คั บอยู่ แ ละ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ เห็นว่าเป็นการทาผิด
ในข้อสาคัญจนสมควรได้ F
๗๘.๓ ในกรณีที่ได้ผลการประเมินเป็น I แต่ไม่มีการประเมินผลการสอบ หรือผลงาน
ภายใน ภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน
ข้อ ๗๙ การให้สัญลักษณ์ I จะกระทาได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
๗๙.๑ นั กศึกษาป่ ว ยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้น จะสิ้ นสุ ด และยังป่ว ยอยู่
จนกระทั่งถึงกาหนดการสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทุกรายวิชาได้ และประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรื อประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะได้พิจารณาคาร้อง
ประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นและประธานหลักสูตรแล้ว เห็นสมควรให้ได้ I เมื่อ
การศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย และไม่ใช่ส่วนสาคัญ
๗๙.๒ นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว และป่วยระหว่างการสอบเป็น
เหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ และประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือ
ประธานกรรมการบั ณฑิตศึกษาระหว่างคณะได้พิจารณาคาร้องประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
รายวิชานั้นและประธานหลักสูตรแล้ว เห็นสมควรให้ได้ I
๗๙.๓ นั ก ศึ ก ษาขาดสอบด้ ว ยเหตุ สุ ด วิ สั ย ได้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะโดยทันที และประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะได้พิจารณาคาร้องประกอบกับ
ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นและประธานหลักสูตรแล้ว เห็นสมควรให้ได้ I
๗๙.๔ กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
ข้อ ๘๐ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๗๙.๑ หรือ ๗๙.๒ ให้ นักศึกษายื่นคาร้องต่อ ประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะหรื อประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะภายใน ๑ สั ปดาห์นับแต่วัน ที่
นักศึกษาเริ่มป่วย หรือนับแต่วันที่พ้นจากอาการป่วยร้ายแรงซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นคาร้องได้พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวง
สาธารณสุขรับรอง
ข้อ ๘๑ การให้สัญลักษณ์ S จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้
๘๑.๑ ในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่ามี การประเมินผลอย่างไม่เป็นระดับขั้นหรือ
กาหนดไว้ว่าไม่นับหน่วยกิต
๘๑.๒ ในการประเมินผลการค้นคว้าอิสระ การทาวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ในแต่ละ
ภาคการศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๘๒ การให้สัญลักษณ์ Au จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นผู้
ร่วมฟังการบรรยายและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าได้ให้ความสนใจต่อการเรียนอย่างเพียงพอ และมีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

๒๖
ข้อ ๘๓ การให้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนจะกระทาได้เมื่อพ้น ๒ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
๘๓.๑ นักศึกษาได้อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ตามข้อ ๖๕.๓
๘๓.๒ นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังคงป่วยอยู่
จนกระทั่งถึงกาหนดการสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ทั้งนี้ ให้นักศึกษา
ปฏิบัติตามความในข้อ ๘๐ โดยอนุโลม
๘๓.๓ นักศึกษาลาพักการศึกษาโดยถูกต้อง
๘๓.๔ นักศึกษาถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
๘๓.๕ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาประจ าคณะ หรือ คณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึ ก ษา
ระหว่างคณะอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ตามข้อ ๗๙.๑ ข้อ ๗๙.๒ หรือ ๗๙.๓ หากปรากฏว่าการป่วย
หรื อเหตุ สุ ด วิสั ย ยั งไม่สิ้ น สุ ดภายใน ๒ สั ปดาห์ แรกของภาคการศึก ษาถัด จากภาคการศึ กษาที่ นัก ศึก ษา
ลงทะเบียนเรียน
๘๓.๖ ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟังบรรยาย และอาจารย์ผู้สอนเห็นว่า
ไม่ได้ให้ความสนใจต่อการเรียนอย่างเพียงพอ
๘๓.๗ ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อกาหนด
ของหลักสูตร
ข้อ ๘๔ การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกครั้ง หรือใน
กรณีที่ได้ผลการเรียนเป็น D+ หรือ C+ อาจขอเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกครั้ง หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นใน
หมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้ ทั้งนี้ให้ อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และ
ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะก่อนลงทะเบียนเรียน โดยผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R
ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนครบตามจานวนหน่วยกิตของหลักสูตรแล้วมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่า
กว่า ๓.๐๐ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่สอบได้ต่ากว่า B หรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นใน
หมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาวิชาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ ทั้งนี้ให้ อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะก่อนลงทะเบียนเรียน โดยผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R
ข้อ ๘๕ การเรียนเพื่อเปลี่ยนคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามจานวนหน่วยกิตของหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมเกิน ๓.๐๐ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมซ้าอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ โดยได้รับ
การอนุมัติจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะหรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
โดยผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R
ข้อ ๘๖ การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยรายภาคและคะแนนเฉลี่ย
สะสม ให้นับเฉพาะรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับขั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าหรือ
เรียนรายวิชาใดแทนรายวิชาหนึ่งให้นับจานวนหน่วยกิตและผลการประเมินครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคานวณ
คะแนนเฉลี่ยรายภาค และคะแนนเฉลี่ยสะสม

๒๗
ข้อ ๘๗ การนั บ จ านวนหน่ว ยกิตสะสมของนั กศึกษาเพื่อให้ ครบตามหลั กสู ตรให้ นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
ส่วนที่ ๓
การคานวณคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๘๘ การคานวณคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละราย ให้กระทาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ข้อ ๘๙ คะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งคานวณได้ดังต่อไปนี้
๘๙.๑ คะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนประจาสัญลักษณ์ที่นักศึกษาได้
ในแต่ละรายวิชาทุกครั้งเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิตรายภาค
๘๙.๒ คะแนนเฉลี่ ยสะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่มีการคิดคานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่ว ยกิตกับ ค่าระดับ
คะแนนประจาสัญลักษณ์ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิต
สะสม
การคิดคะแนนเฉลี่ยรายภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณมีทศนิยม ๓ ตาแหน่ง และให้
ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าเท่ากับ ๕ หรือมากกว่า และให้รายงานเฉพาะทศนิยม ๒ ตาแหน่งเท่านั้น
หมวด ๘
การเปลี่ยนสถานภาพการศึกษา
----------------ส่วนที่ ๑
การเปลี่ยนสาขาวิชา
ข้อ ๙๐ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนเป็นสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิ ทยาลัยได้ตาม
หลั ก เกณฑ์ ต่ อ ไปนี้ โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะ หรื อ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่นักศึกษาขอเปลี่ยนไปสังกัด
๙๐.๑ ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา
๙๐.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และเป็นไปตามข้อกาหนดสาขาวิชาหรือ
คณะ
ข้อ ๙๑ นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาอาจได้รับยกเว้นรายวิชาที่ต้ องศึกษาตามหลักสูตรได้ โดย
ได้รับ ความเห็ นชอบจากอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรที่นักศึกษาขอเปลี่ยนไปสั งกัดและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะตามล าดับ จากนั้น
ให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒๘
ส่วนที่ ๒
การเปลี่ยนแผนการศึกษา
ข้ อ ๙๒ นั ก ศึ ก ษาอาจขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษา (เช่ น จากหลั ก สู ต รแผน ก แบบ ก๒
เป็ น แผน ข) ทั้งนี้ โดยได้รั บการอนุ มัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมวด ๙
การลาพักการศึกษา
ข้อ ๙๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะหยุดกิจกรรมด้านการศึก ษากับมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ให้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาต่อ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะพร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆที่จาเป็น โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
คณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะก่อน เว้นแต่เป็นการลาพักในระหว่างทาวิทยานิพนธ์
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทาก่อน ๒ สัปดาห์สุดท้ายก่อนการ
สอบในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้กระทาได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา และหากยังมีความ
จาเป็นที่จะต้องลาพักการศึกษาต่อไป ให้ยื่นคาร้องใหม่
ข้อ ๙๔ เมื่อได้รั บ อนุ มัติให้ ล าพักการศึกษานั กศึกษาต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา เว้นแต่นักศึกษาได้ชาระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นในภาคการศึกษานั้น แล้ว ในระหว่างการ
ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์การศึกษาและสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และไม่สามารถดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้
ข้อ ๙๕ การขอลาพักการศึกษา จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ล งทะเบียนเรียนมาแล้ ว
อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา เว้นแต่มีเหตุอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้ โดยให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลั ยเป็น
ผู้อนุมัติ
๙๕.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๙๕.๒ ไปทาวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ
๙๕.๓ เจ็ บ ป่ ว ยจนต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว ในสถานพยาบาลเป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น เกิ น กว่ า
๓ สัปดาห์ตามคาสั่งแพทย์
๙๕.๔ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
๙๕.๕ มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง ทาให้ไม่สามารถศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นได้ โดยต้องมีหลักฐานยืนยันเหตุดังกล่าว
การลาพั ก การศึ ก ษาตามข้ อ ๙๕.๓ ต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ ากศู น ย์ บ ริ ก ารสุ ข ภาพหรื อ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

๒๙
ข้อ ๙๖ ให้นั บระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาตั้งแต่หนึ่งภาคเรียนหรือมากกว่า อยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาด้วย เว้นแต่เป็นการลาตามข้อ ๙๕.๑ ข้อ ๙๕.๒ ข้อ ๙๕.๓ หรือข้อ ๙๕.๔
การลาพักการศึกษาตามข้อ ๙๕.๒ โดยไม่นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษา ให้ กระทาได้เพียง
๑ ภาคการศึกษาเท่านั้น ส่วนเกินกว่าให้นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา
การลาพักการศึกษาตามข้อ ๙๕.๔ โดยไม่นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษา ให้ กระทาได้เพียง
๑ ปีการศึกษาเท่านั้น ส่วนเกินกว่าให้นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา
ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาตามข้อ ๙๕.๓ และ ๙๕.๕ อาจไม่นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษาของ
นักศึกษาได้ หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
พิจารณาเห็นควรอนุมัติ
หมวด ๑๐
การพ้นและการคืนสถานภาพนักศึกษา
ข้อ ๙๗ ให้นักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษา เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
๙๗.๑ ตาย
๙๗.๒ ลาออก
๙๗.๓ เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
แล้ว
๙๗.๔ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา นักศึกษาทดลองศึกษาได้คะแนน
เฉลี่ยต่ากว่า ๓.๐๐ หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
๙๗.๕ ได้รับสัญลักษณ์ F สามครั้งในการสอบประมวลความรู้
๙๗.๖ ได้รับสัญลักษณ์ F สามครั้งในการสอบวัดคุณสมบัติ
๙๗.๗ นักศึกษาสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งที่ ๒ “ตก”
๙๗.๘ เมื่ อ ลงทะเบี ย นเรี ย นครบระยะเวลาการศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ใ นหมวด ๔
ส่วนที่ ๓ ระยะเวลาการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้
๙๗.๙ เมื่อมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพราะเหตุที่ขาดคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร หรือกระทาผิดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๙๘ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นคาร้องต่อประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

๓๐
หมวด ๑๑
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข้อ ๙๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในกรณีที่
มีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเกี่ยวกับการทาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี
ดังนี้
๙๙.๑ การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิงหรือปกปิดแหล่งที่มา
หรือการเสนอแนวคิด
๙๙.๒ การซ้าซ้อนกับผลงานวิชาการของผู้อื่น
๙๙.๓ การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการวิจัย
๙๙.๔ การจ้าง หรือวาน ให้ ผู้อื่นช่วยทา หรือทาแทนตนหรือมอบให้ผู้ อื่นทาแทน
นอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว และ
การเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ห รื อ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วมถึ ง การเก็ บ รวมข้ อ มู ล
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาต่างประเทศ
ข้อ ๑๐๐ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประกอบด้วย
๑๐๐.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
เป็นประธานกรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
๑๐๐.๒ คณบดีหรือรองคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
เป็นกรรมการ
๑๐๐.๓ คณบดีที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
๑๐๐.๔ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๐๐.๕ นิติกร มหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๐๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑๐๑.๑ เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๐๑.๒ เรียกเอกสารที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย
๑๐๑.๓ รวบรวมพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐๑.๔ สรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริงและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี
ข้อ ๑๐๒ คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และนาพยานบุคคลหรือพยานเอกสารมาชี้แจงข้อ
กล่าวหาด้วย
ข้อ ๑๐๓ ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งจากอธิการบดี
กรณีที่ไม่สามารถสอบหาข้อเท็จจริงได้ทันตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเรื่องขอขยายเวลาดาเนินการได้
อีกไม่เกิน ๓๐ วัน

๓๑
ข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสรุปผลการสอบและเสนอ
ลงโทษตามควรแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๐๔.๑ กรณีที่นักศึกษาไม่ได้จงใจ หรือละเลยการดาเนินการตามขั้นตอนของการ
ค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ อาจเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้ว รายงานให้ดาเนินการ
สอบใหม่อีกครั้ง
๑๐๔.๒ กรณีที่นักศึกษาจงใจกระทาผิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
อาจเสนอให้ปรับการสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ เป็น “ตก” หรือให้ยกเลิกการ
ทาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อเรื่องใหม่ต่อไป
๑๐๔.๓ กรณี ที่ นั กศึ ก ษากระท าผิ ดจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการตาม
ข้อ ๙๙.๒ ข้อ ๙๙.๓ หรือข้อ ๙๙.๔ อาจเสนอให้มหาวิทยาลัยคัดชื่อพ้นสภาพนักศึกษา
๑๐๔.๔ กรณีที่ต รวจพบว่ าได้ก ระท าผิ ด จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ
หลังจากได้รับอนุมัติปริญญาไปแล้ว
๑๐๔.๔.๑ กรณีทาความผิดตามข้อ ๙๙.๑ ให้เรียกนักศึกษามาปรับแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย
๑๐๔.๔.๒ กรณีทาความผิ ดตามข้อ ๙๙.๒ ข้อ ๙๙.๓ หรือข้อ ๙๙.๔ ให้
มหาวิทยาลัยทาเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย ถอดถอนปริญญาบัตร
ข้อ ๑๐๕ เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษตามข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้แจ้งผลการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายใน ๗ วันทาการ
ข้อ ๑๐๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๐๔ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ทราบคาสั่งลงโทษนั้น
หมวด ๑๒
การสาเร็จการศึกษาและการขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
----------------ส่วนที่ ๑
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๐๗ การสาเร็จการศึกษา
ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยรับรองการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิต โดยนักศึกษาจะ
สาเร็จการศึกษาได้ตอ้ งมีคุณสมบัติต่อไปนี้
๑๐๗.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๐๗.๑.๑ สอบผ่านรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตร
๑๐๗.๑.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ตากว่
่ า ๓.๐๐
๑๐๗.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๑๐๗.๒.๑ สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

๓๒
๑๐๗.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๑ สอบวิทยานิพนธ์ผ่านและผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้ ผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐๗.๒.๓ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตรได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิท ยานิ พ นธ์ ได้ รั บ การตีพิ มพ์ หรื ออย่ า งน้ อยได้ รั บการยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ในวารสารระดั บ ชาติห รือ ระดั บ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ดังกล่าว
ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้ รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรและหรืออนุสิทธิบัตรแทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้
๑๐๗.๒.๔ แผน ข ศึ ก ษารายวิ ช าครบตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต รและได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
สอบการค้นคว้าอิสระผ่านและผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้ ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือเสนอต่ อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ
ในกรณีที่เป็นการค้นคว้าอิสระซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรและหรืออนุสิทธิบัตรแทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้
๑๐๗.๓ หลักสูตรปริญญาเอก
๑๐๗.๓.๑ สอบผ่านความรู้ ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด
๑๐๗.๓.๒ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๑๐๗.๓.๓ แบบ ๑ สอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านและผลงานของดุษฎีนิพนธ์หรือส่วน
หนึ่ ง ของผลงานดุษ ฎี นิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ างน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๑๐๗.๓.๔ แบบ ๒ ศึ ก ษารายวิ ช าครบตามที่ก าหนดในหลั ก สู ตรและได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ และผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสิ่งประดิษฐ์อาจถือการได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้
๑๐๗.๔ ชาระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๑๐๗.๕ ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิชากาหนด
ข้อ ๑๐๘ วันสาเร็จการศึกษา
วันสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

๓๓
ส่วนที่ ๒
การขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
ข้อ ๑๐๙ การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
๑๐๙.๑ นักศึกษาที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้อง
แสดงความจานงขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๐๙.๒ ให้สภาวิชาการทาหน้าที่รับรองการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิต และเสนอชื่อ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา โดยนักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขอ
อนุมัตปิ ระกาศนียบัตรหรือปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๐๙.๒.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๑๐๗
๑๐๙.๒.๒ ไม่เป็นผู้มีพันธะหรือสัญญาอื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย
๑๐๙.๒.๓ ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษจากมหาวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑๐ สาหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งประกาศและคาสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป จนกว่าจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ ดร. พจน์ สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๓๔
“หมายเหตุ :โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในแล้ว
การบริหารและการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ และโดยที่ข้อ ๑๙ ของข้อบังคับดังกล่าวกาหนด
วิธีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่ าด้วย การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปพลางก่อน จนกว่าจะดาเนินการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเสร็จ เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้”

