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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

---------------------------------------- 

 เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตลอดจนเกิดความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน         
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และมติสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่  17 สิงหาคม พ.ศ.2560 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และออกข้อบังคับนี้ไว้ ดังต่อไปนี้  
 

หมวด 1  
บทน า 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัง คับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
         มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
        สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
        คณะกรรมการวิชาการ หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
        อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
        คณะหรือส านักวิชาการ หมายความว่า คณะหรือส านักวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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  คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา หมายความว่า 
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
  คณบดี หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ
ส่วนงานที่เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ประจ า หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน มีหน้าที่สอน พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา ค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะ มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ประจ าหลักสูตร
นั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร  มีผลงานทางวิชาการ
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และอ่ืนๆ ตามที่คณะ มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
  ประธานหลักสูตร หมายความว่า ประธาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาและ
เป็นประธานกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้สอน หมายความว่า อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถและหรือประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชานั้น โดยมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งตามค าแนะน าของคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย 
  อาจารย์ที่ปรึกษา หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีภาระหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา การก ากับการศึกษาตาม
แผนการศึกษาของนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและอ่ืนๆ ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่บัณฑิต
วิทยาลัยจัดท าข้ึนและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 
  อาจารย์ที่ ปรึ กษา วิทยานิพนธ์ / การค้นค ว้า อิสระ  หมายความว่ า  อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่เป็นหลัก/ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและหรืออาจารย์
ประจ า จ านวนนักศึกษาที่ปรึกษา คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 
3 คน ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่สอบ
วิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
หรือการค้นคว้าอิสระหลัก/ร่วม จ านวนนักศึกษาที่ปรึกษา คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  วิทยานิพนธ์ หมายความว่า ผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่นักศึกษาขออนุมัติด าเนินการ
โครงการวิจัยในเรื่อง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของหลักสูตรเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ของสาขาวิชา โดย
ด าเนินการตามแบบและขั้นตอนที่คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาก าหนด 
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  สารนิพนธ์ หมายความว่า ผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่นักศึกษาขออนุมัติ
โครงการการค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นการน าแนวคิดทฤษฎีในสาขาวิชาของหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานในหน่วยงาน องค์กรและหรือการค้นหาแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางาน
และสังคม โดยน าข้อมูลและผลการค้นคว้าอิสระมาเขียนเป็นรายงานการค้นคว้าอิสระตามรูปแบบที่
คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาก าหนด 

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามข้อบังคับนี้ และถือเป็นที่สุด 

หมวด 2  
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษามี 3 ระบบ ดังนี้ 

  6.1 การจัดการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษาตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ หนึ่งปีการศึกษา
ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
  6.2 การจัดการศึกษาโดยอาจแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 
   6.2.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ซึ่งปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา
ปกติและหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือ 
   6.2.2 จัดการศึกษาระบบไตรภาค ซึ่งปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษา
ปกติและหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
  6.3 จัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคฤดูร้อน ซึ่งหนึ่งภาคฤดู
ร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  

   การจัดการศึกษาตามข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษก็
ได้ จ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาชั้นต้น ให้มีจ านวนชั่วโมงการเรียนตามที่
ก าหนดไว้ตามข้อ 8 และในการจัดการศึกษาอาจจัดเป็นระบบของวิชา (Modular System) ก็ได้ โดยให้แต่
ละหลักสูตรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดการศึกษาระบบแบบใด 

 ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ใช้ระบบแบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบท
วิภาค ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ซึ่งอาจจะเป็นหลายรูปแบบ เช่น 

  7.1 การจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค   
  7.2 การจัดการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาต้องลงทะเบียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค ส าหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
แบบอ่ืนๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบ
ทวิภาค 
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  7.3 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  7.4 รูปแบบอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและทางสังคมให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 8 การก าหนดค่าหน่วยกิต 

  8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ  
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบท
วิภาค 
  8.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืนตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษา โดยหน่วยกิตรวมไตรภาคเทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
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หมวด 3 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็นหลายประเภท มีปรัชญาและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่ งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ
ช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
ศึกษาที่มลีักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
  9.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในระดับ
ปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางาน
และสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอกมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

 ข้อ 10 โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เป็นการศึกษาศึกษางานรายวิชาและหรืองานวิจัยหรืองานค้นคว้าอิสระ 
อาจแบ่งเป็นหมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเสริมพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  10.2 ปริญญาโท ให้มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 แผนการศึกษา 
   10.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยที่เขียนเป็นวิทยานิพนธ์และ
หรือศึกษางานรายวิชา แบ่งออกเป็น 
    แผน ก แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
    แผน ก แบบ ก 2 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอ่ืนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต แบ่งออกเป็นหมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชา
เฉพาะ วิทยานิพนธ์ และหรือหมวดวิชาเสริมพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
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   10.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น
หมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ/งานค้นคว้าอิสระ หมวดวิชาเสริมพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต 
  10.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสูง ดังนี้  
   10.3.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้น
ก็ไดโ้ดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
    แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต  
    แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต 

   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

   10.3.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต  
    แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 ข้อ 11 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
  11.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  11.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
  11.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาการศึกษา  
โดยความเห็นของสภามหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 12 การรับและการเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่จัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้  นักศึกษาต้อง
ศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้า
ศึกษา กระบวนการหรือขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิจและกลไกการด าเนินการให้คณะหรือคณะกรรมการ
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

หมวด 4 
การด าเนินการบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 13 การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  13.1 ให้มีคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดี
มหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประเภทละ 1 คน เป็นกรรมการ คณบดีคณะที่มีการเปิดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ ประธานหรือผู้แทนหลักสูตรที่เปิดสอน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการหรือ
ผู้แทนส านักทะเบียนและประเมินผล เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ส านักวิชาการเป็นส่วนงานบริการคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
  อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลตามวรรคแรก ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สภามหาวิทยาลัยมีวาระเป็นกรรมการ  2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
  13.2 คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   13.2.1 บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
   13.2.2 ควบคุมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพศึกษา 
   13.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
ด าเนินการเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 
   13.2.4 ออกประกาศและค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามทีพึ่งประสงค์ 
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   13.2.5 นอกจากอ านาจหน้าที่ตาม 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 และ 12.2.4 ให้
รวมถึง 
    (1) อนุมัติผลการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
    (2) อนุมัติผลส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบให้การเห็นชอบและอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
    (3) เห็นชอบและอนุมัติแผนการศึกษาประจ าปีการศึกษาของหลักสูตร
สาขาวิชา 
    (4) เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา 
    (5) เห็นชอบการเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าอิสระ 
    (6) เห็นชอบการเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และหรืองานค้นคว้าอิสระ 
    (7) เห็นชอบการปรับปรุงและหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน หลังจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
    (8) อนุมัติการปิดหลักสูตรและแผนการเยียวยานักศึกษาที่ยังคงค้างเพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายใน 30 วัน  
    (9) อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ 14 จ านวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

  14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   14.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
   14.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น
รายกรณ ี
   14.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมปีระสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
  14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   14.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
   14.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี
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   14.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย          
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
  14.3 ปริญญาโท 
   14.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   14.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี
   14.3.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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  14.4 ปริญญาเอก 
   14.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   14.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี
   14.4.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนได ้
   ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  14.5 ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าประกาศรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ที่เปิดสอนพร้อมแสดงคุณวุฒิการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้สาธารณะทราบ 
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  ข้อ 15 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

  15.1 ปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   15.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   15.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  15.2 ปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   15.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   15.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
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    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
  15.3 ให้คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาจัดท าประกาศรายชื่อนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ตามค าแนะน าของประธานหลักสูตรทุกภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาให้
สาธารณะทราบ 

 ข้อ 16 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

  16.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน 
5 คนต่อภาคการศึกษา 
   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 
   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ เสนอคณะกรรมการ
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมี
ความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
รายกรณ ี
  16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 
   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 
  16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
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 ข้อ 17 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  17.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
   (1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาและความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 
  17.2 หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และจัดให้มีการ
น าเสนอรายงานผลการค้นว้าอิสระร่วมกันทุกหลักสูตรในลักษณะการจัดประชุมวิชาการการค้นคว้าอิสระทุกปี
การศึกษา โดยส านักวิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมรับผิดชอบการด าเนินการและเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการประเมินผล
การค้นคว้าอิสระ (Peer Review) ทั้งนี้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  17.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้ 
   (1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



-15- 

 

    (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาและความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

หมวด 5 
การรับเข้าศึกษา ประเภท การลาพักการเรียน และการลาออกของนักศึกษา 

 ข้อ 18 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  18.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
  18.2 ประกาศนียบัตรชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
  18.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  18.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการ
เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทยีบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยและ
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดภายใน 1 ปีการศึกษานั้น หากยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดให้คงสภาพ
เป็นนักศึกษาออกไปอีก 1 ปีการศึกษา รวมเป็น 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้ อาจมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

 ข้อ 19 การรับเข้าและการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการสมัคร หลักฐาน 
เงื่อนไข วิธีการ และจ านวนนักศึกษาที่จะรับ นอกจากนี้ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาต้องน าหลักฐาน  
มารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากเลยก าหนดจะถูกตัด
สิทธิ์การเป็นนักศึกษา 

 ในกรณีที่ผู้ได้รับการเข้าเป็นนักศึกษา แต่มีความจ าเป็นไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้แจ้ง
เหตุขัดข้องต่อมหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรงภายในวันที่ก า หนดให้
รายงานตัว มหาวิทยาลัยจะอนุโลมให้มารายงานตัวภายหลังตามวันและเวลาที่ก าหนด 
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 ข้อ 20 ประเภทของนักศึกษา 

  20.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้า
ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
  20.2 นักศึกษาวิสามัญ หมายถึง ผู้ที่คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับเข้าเป็น
นักศึกษาให้ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  20.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือน าหน่วยกิตไปเทียบโอนใน
การศึกษาของสถาบันที่นักศึกษาผู้นั้นศึกษาอยู่ 
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นกรณีไป และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  20.4 ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ขออนุญาตเข้าร่วมศึกษาในรายวิชา เพ่ือ
น าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามที่คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ก าหนด  

 ข้อ 21 การลาพักการเรียนของนักศึกษา 

  21.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
   21.1.1 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุน อ่ืนใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
   21.1.2 ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
   21.1.3 มีเหตุจ าเป็นตัวส่วน โดยอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพ
นักศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
  2.1.2 การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์ นับแต่เปิดภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาของภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้วินิจฉัยอนุมัติให้ลาพักการเรียนและถือเป็นที่สิ้นสุด  
  2.1.3 การลาพักการเรียน จะลาพักได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหม่ 
  2.1.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

 ข้อ 22 การลาออก 

  นักศึกษาที่มีความประสงค์ลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้องตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริงที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดย
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการลาออกตามค าแนะน าของประธานหลักสูตรและคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการประเมินผลการเรียน 

 ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

  23.1 การก าหนดวัน-เวลา และขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การขอเพ่ิม-ถอน
รายวิชาเรียนในแต่ละระบบการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลั ยและหรือ
มหาวิทยาลัย 
  23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะถูกต้องสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรียน และช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นที่
เรียบร้อยภายในวัน-เวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก าหนด หากเลยก าหนด นักศึกษาจะต้องเสีย
ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  23.3 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ ในภาคการศึกษาใดภายใน
ก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  23.4 รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นักศึกษาต้องเรียนและ
สอบได้รายวิชาที่ก าหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

 ข้อ 24 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ตาม
ระบบทวิภาค และหากนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนต่างไปจากที่ก าหนดข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 25 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

  25.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ โดยยื่นค า
ร้องที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติด้วยความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้สอนรายวิชานั้น  
  25.2 จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเป็น
หน่วยกิตสะสม 
  25.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตที่
ต่ าสุด แต่จะนับรวมเป็นจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  25.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และนักศึกษาอาจจะเข้าสอบปลายภาคของ
รายวิชานั้นหรือไม่ก็ได้ 
  25.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่
นับหน่วยกิตได้ และต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
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 ข้อ 26 นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานของสาขาวิชาไม่เพียงพอต่อการศึกษาในสาขาวิชานั้น 
คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาอาจจัดรายวิชาให้นักศึกษาต้องเรียนเพ่ือยกระดับหรือปรับความรู้
พ้ืนฐานเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนตามค าแนะน าของประธานหลักสูตรสาขาวิชา โดยไม่นับ  
หน่วยกิต และต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์และลงผลการเรียน S 

 ข้อ 27 การของดเรียนรายวิชาใดๆ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยก่อนสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  

 ข้อ 28 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  

  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามก าหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยและต้องลงทะเบียนช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 8 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนักศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 29 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสมบูรณ์แล้ว จะได้รับสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคและ  
มีผลการประเมินการเรียนรายวิชา ก็ต่อเมื่อมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนครบถ้วนตามข้อตกลงร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีการจัดการเรียน
แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 

 ข้อ 30 การประเมินผลการเรียนรายวิชา 

  30.1 การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 
ระดับขั้น             ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

   

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
A- เกือบดีเยี่ยม (Almost Excellent) 3.75 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
B ดี (Good) 3.00 
B- ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.75 
C+ เกือบดี (Almost Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
C- เกือบพอใช้ (Almost Fair) 1.75 
D อ่อน (Poor) 1.00 
F ตก (Fail) 0.00 
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  30.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผล
โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 

สัญลักษณ ์             ความหมาย 
  

W ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
S พอใจ (Satisfactory) 
U ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต(Audit) 
X (No Report) s 

  30.3 การให้ F สามารถกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   (1) นักศึกษาสอบตก 
   (2) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (3) นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 33 
   (4) นักศึกษาทุจริตในการสอบหรือการทุจริตใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
   (5) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ (4) 
  30.4 การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต       
แต่สาขาวิชาเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับชั้น หรือการประเมินผลการฝึกงาน
ที่มิได้ก าหนดเป็นรายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U จะต้อง
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
  30.5 การให้ I จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   (1) นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 33 แต่ไม่ได้สอบ เพราะป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   (2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 3 หน่วยกิต     
แรกแล้วยังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือเสนอภาคนิพนธ์ในภาคเรียนนั้น 
   (3) อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  
เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
   (4) นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลเป็น I จะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้
เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้น
ก าหนดดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับข้ัน F ได้ทันท ี
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  30.6 การให้ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   (1) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้น 
   (2) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
   (3) นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   (4) นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I  
เนื่องจากการป่วยหรือเกิดเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
  30.7 การให้ AU จะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  
  30.8 การให้ P ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันเกินกว่า  
1 ภาคการศึกษา ตามหลักสูตรก าหนด 

 ข้อ 31 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น การสอบภาษาอังกฤษ การ
สอบวัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นต้น 
สามารถท าได้โดยมติของคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาตามค าแนะน าของประธานหลักสูตร โดย
ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้มีผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย 
  

P ผ่าน (Pass) 
F ไม่ผ่าน (Fail) 

 ข้อ 32 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้สอบจะ
เป็นผู้ประเมินหลังจากสอบตามข้ันตอนแล้ว 

ระดับขั้น ความหมาย 
  

Excellent ดีเยี่ยม 
Good ดี 
Pass ผ่าน 
Fail ไม่ผ่าน 

 ข้อ 33 การเรียนซ้ าหรือเรียนวิชาอ่ืนแทน 

  33.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะ
เลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  33.2 นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซ้ าวิชาที่
สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนใดในหมวดเดียวกันแทนกันได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ข้อ 34 การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  34.1 การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 30.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือ 
เรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย
ด้วย 
  34.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตร ให้นับ
ทุกรายวิชาที่มีการประเมินผลและมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 
  34.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้ง หาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 
  34.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
  34.5 การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียน
ที่ 2 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
  34.6 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ P รายวิชาใดไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่า
ระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาท่ีมีการประเมิน 

 ข้อ 35 การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ 

  นักศึกษาที่มีเจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ  
อาจได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  35.1 ตกในรายวิชานั้น 
  3.5.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา 
  35.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา 
  ขั้นตอนการพิจารณาการลงโทษจากเหตุทุจริตนั้น ให้ เป็นไปตามประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หมวด 7 
การพ้นสภาพและการเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษา 

 ข้อ 36 การพ้นสภาพนักศึกษา 

  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  36.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  36.2 ได้รับอนุมัติการขอลาออกของนักศึกษา 
  36.3 ได้รับโทษการทุจริตโดยให้พ้นจากสภาพนักศึกษา 
  36.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   (2) เมื่อพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 
   (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 18 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   (4) คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่เรียนต่ ากว่า 2.50 
   (5) คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 แต่สูงกว่า 2.50 และไม่สามารถท าคะแนน
เฉลี่ยสะสมได้ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
    (5.1) ภาคการศึกษาถัดไปส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
    (5.2) สองภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและ
หลักสูตรปริญญาเอก 
   (6) ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรมีไม่เพียงพอตามก าหนดดังนี้  
    (6.1) วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 
    (6.2) วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 
    (6.3) วิทยานิพนธ์ จ านวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้องมีเวลาอย่าง
น้อย 12 เดือน   
   (7) นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 20.2 ได้คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ า
กว่า 3.00  
   (8) ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 11 หรือได้ผลการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามข้อ 32 ระดับข้ัน Fail 
   (9) ท าการทุจริตใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและการสอบ 
   (10) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
   (11) ท าผิดระเบียบและวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
   (12) ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ 
ความผิดลหุโทษ 
  36.5 ถึงแก่กรรม 
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 ข้อ 37 นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา หาก
ประสงค์จะกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ 
โดยให้นับระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาการพักการศึกษา นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 

 ข้อ 38 การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 

  นักศึกษาวิสามัญที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.00 ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น 

 ข้อ 39 การโอนหน่วยกิต นักศึกษาอาจขอดอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษาท่ีได้เคยศึกษามาแล้วได้เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิต รายวิชาที่ขอโอน
มาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
การโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้า
ศึกษา 

 ข้อ 40 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 

  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างานจาก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 41 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระท าได้โดยการ
คัดเลือกจากวิชาเอก หรือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร คณบดี 
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะ
นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาแรกที่ เข้ามาศึกษา ส าหรับ
การโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 39 

 ข้อ 42 การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  42.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
  42.2 นักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย จะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
  42.3 นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
1 ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกินก าหนดเวลาตามข้อ 11 
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หมวด 8 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 43 การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

  43.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ถูกต้องและสมบูรณ์ เว้นแต่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เพิกถอนโดยถูกต้องตามระเบียบประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  43.2 สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ศึกษาใน แผน ข ซึ่งต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามก าหนดในหลักสูตรและได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์  
  43.3 การสอบการค้นคว้าอิสระ (Independent Study Examination) เป็นการ
ประเมินผลการน าเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระในการประชุมวิชาการที่ส านักวิชาการและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจัดขึ้นในทุกปีการศึกษาหลังการสอบประมวลความรู้ โดยคณะกรรมการประเมินผลที่เป็นพิจารณา 
(Peer review) ทีม่หาวิทยาลัยแต่งตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
นี้ 
  43.4 การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination) เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายหลัง
การสอบประมวลความรู้เพ่ือปกป้องวิทยานิพนธ์ที่ได้ค้นคว้าวิจัยขึ้นจากการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการท่ีระบุไว้ในข้อบังคับนี้  
  43.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีการศึกษา แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ 
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการด าเนินการสอบของการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาก าหนด และจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 44 การท าวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  44.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ต้องท าวิทยานิพนธ์ แผน ข ต้อง
ท าการค้นคว้าอิสระเพ่ือเขียนเป็นสารนิพนธ์ หลังจากสอบผ่านการสอบประมวลผลความรู้แล้ว 
  44.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 ต้องท าวิทยานิพนธ์หลังจาก
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว 
  วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สอบผ่านการสอบปากเปล่าเพ่ือปกป้องวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์นั้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้อง
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 45 การส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  45.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องผ่านหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) ศึกษางานรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
   (2) มีผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและหรือ     
ตามอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50) หรือระดับ 3 จาก
ระบบ 4 ระดับ 
   (3) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสาร หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   (4) ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยและหรือโทษทางอาญาร้ายแรง 
   (5) อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
  45.2 ปริญญาโท 
   45.2.1 แผน ก แบบ ก 2 
    (1) ศึกษางานรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรและต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
    (2) ต้องเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพ่ือการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในฐาน 1-2 ของ สกอ. และ/หรือโดยการน าเสนอในการประชุม
ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในระบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ 
    (3) ต้องสอบปากเปล่าปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายให้ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ รวมทั้งต้องส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (CD-ROM) ให้มหาวิทยาลัยตาม
ก าหนด 
    (4) มีผลสัมฤทธิ์หรือคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรและหรือ
ตามอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50) หรือระดับ 3 จาก
ระบบ 5 ระดับ และต้องสอบผ่านเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
    (5) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสาร หรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
    (6) ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยและหรือโทษทางอาญาร้ายแรง 
    (7) อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
   45.2.2 แผน ข. 
    (1) ศึกษางานรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนด
ในหลักสูตรและต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
    (2) ต้องสอบผ่านเกณฑ์การสอบประมวลผลความรู้ด้วยข้อเขียนและ/หรือ
ปากเปล่าในสาขาวิชานั้นโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามค าแนะน าของคณะ 
    (3) ต้องน าเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายให้
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ รวมทั้งต้อง
ส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลฉบับสมบูรณ์ (CD-ROM) ให้มหาวิทยาลัย
ตามก าหนด 
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    (4) มีผลสัมฤทธิ์หรือคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรและหรือ
ตามอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50) หรือระดับ 3       
จากระบบ 5 ระดับ และต้องสอบผ่านเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
    (5) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสาร หรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
    (6) ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยและหรือโทษทางอาญาร้ายแรง 
    (7) อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
  45.3 ปริญญาเอก 
   45.3.1 แบบ 1 
    (1) ต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายผ่าน
เกณฑท์ี่ก าหนดโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ รวมทั้งต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์เป็น CD-ROM ให้มหาวิทยาลัยตามก าหนด 
    (2) ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์พัฒนาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 
    (3) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสาร หรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
    (4) ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยและหรือโทษทางอาญาร้ายแรง 
    (5) ทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ให้ผ่าน
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    (6) อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
   45.3.2 แบบ 2 
    (1) ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรและต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
    (2) ต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ รวมทั้งต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์เป็น CD-ROM ให้มหาวิทยาลัยตามก าหนด 
    (3) ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์ พัฒนาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    (4) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสาร หรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
    (5) ทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ให้ผ่าน
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    (6) อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
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 ข้อ 46 ให้ส านักทะเบียนและประเมินผลเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่นักศึกษาปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและพิธีมอบปริญญา
บัตร ให้มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและประกาศให้นักศึกษาทราบทั่วกัน  

หมวด 9 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ข้อ 47 ให้ทุกหลักสูตรด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดใช้ อาจมีอย่างน้อย 6 องค์ประกอบส าคัญ คือ 

    (1) การก ากับมาตรฐาน 
   (2) บัณฑิต 
   (3) นักศึกษา 
   (4) อาจารย์ 
   (5) หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน 
   (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดท าแผนด าเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งอาจประกอบด้วย แผนควบคุมคุณภาพ แผน
ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ และแผนประเมินคุณภาพภายใน 

 ข้อ 48 ทุกหลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน โดยต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ใน
เกณฑ์ “ผ่าน” 

   ในกรณีที่พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์และหรือจากผลการประเมินใน มคอ.7 ประธานหลักสูตรต้องเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรตามแบบ   
สมอ.08 โดยเร็ว ไมต่้องรอครบรอบ 5 ปี  

 ข้อ 49 ให้ทุกคณะและสถาบันที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดใช้ อาจมีอย่างน้อย 5 องค์ประกอบ คือ 

   (1) การผลิตบัณฑิต 
   (2) การวิจัย 
   (3) การบริการวิชาการ 
   (4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   (5) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   ทั้งนี้ ทุกคณะต้องจัดท าแผนด าเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาเพ่ือการ
บรรลุผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งอาจประกอบด้วย แผนควบคุมคุณภาพ แผน
ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ และแผนประเมินคุณภาพภายใน 
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บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 50 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ก่อนที่
ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดังกล่าวจนส าเร็จการศึกษาหรือพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
   
     ประกาศ  ณ  วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวยพร  สุนทรสมัย) 
นายกสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก 


