๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติส ภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ เพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กข้อบั งคับสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี ว่าด้ว ย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“สภาวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัดซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่ งที่เทียบเท่าของคณะ/สถาบัน/สานัก
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
“อาจารย์ ประจา” หมายความว่า บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่ดา้ น
การสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ.........

๒
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจา และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดข้อ ๑๙.๓.๒.๒, ๑๙.๓.๒.๓ หรือ ๒๐.๓.๒.๒, ๒๐.๓.๒.๓
มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรื อ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีหน้าที่ในการ
บริ ห ารและพัฒ นาหลั กสู ตรและการเรี ยนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจาซึ่งทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา
การจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ” หมายความว่า อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์
สอนและผลงานวิชาการตรงตามหลักสูตรที่สอน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“การจัดการศึกษาในเวลาปกติ ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน
เวลาราชการ
“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัด
การศึกษาในเวลาปกติ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรั กษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออก ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง
รวมทั้งตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖ ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
๖.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
/ข้อ ๗ ให้อธิการบดี......

๓
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ดังนี้
๗.๑ องค์ประกอบ
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการ ประกอบด้วย
(ก) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ
(ข) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
(ค) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(ง) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๒ อานาจและหน้าที่
(๑) วางนโยบายและพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) วางระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดาเนินงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๓) พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(๔) ควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย
(๕) อนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
(๖) เสนอชื่อผู้ ส าเร็ จการศึกษาต่ อสภาวิ ชาการ เสนอให้ ประกาศนี ยบั ตรหรื อปริ ญญาบั ต ร
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(๗) พิจ ารณากลั่ นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม ตามที่คณบดีนาเสนอต่อ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(๘) ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางาน
ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
(๙) ดาเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๑๐) งานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้อานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาร่างหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
/(๒)พิจารณาเกณฑ์......

๔
(๒) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และ
การจัดตารางสอบของนักศึกษา
(๓) พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
(๔) การวางแผน การควบคุมมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
และการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
(๕) พิจ ารณาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบรายวิช า สอบวัดคุณสมบัติ สอบ
ภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อให้อธิการบดีพิจารณา
แต่งตั้ง
(๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
(๗) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้คณบดีในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีอานาจหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล การ
จั ด การเรี ย น การสอนในคณะให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและมติ ค ณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๑๐ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาปีละ ๒ ภาคการศึกษา
มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมี ระยะเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ในภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค
ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิต
๑๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึ กภาคสนาม ที่ใ ช้เวลาไม่น้ อยกว่า ๔๕ ชั่ว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๑.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่ว ยกิต ระบบ
ทวิภาค
๑๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

/ข้อ ๑๑.๖ วิทยานิพนธ์.....

๕
๑๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ ๑๒ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนี ย บัต รบั ณ ฑิต และประกาศนี ยบั ต รบั ณฑิ ต ชั้น สู ง ให้ ใ ช้เ วลาศึก ษา
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ ที่สาเร็จปริญญาโทแล้ วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา การลงทะเบียนเรียนสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลาให้มหาวิทยาลัย
กาหนดจานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเทียบเคียงกับจานวนหน่วยกิต
ที่กาหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
๑๔.๑ หลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว
๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเองสาหรับ
ผู้สาเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว
๑๔.๓ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ เ น้ น การผลิ ต นั ก วิ ช าการและ
นักวิชาชีพในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี
๑๔.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท
ข้อ ๑๕ โครงสร้างของหลักสูตร
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิ ทยานิ พนธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ยบได้ ไม่ น้ อยกว่ า ๓๖ หน่ วยกิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดให้ เ รี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม หรื อ ท ากิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ไ ด้ โ ดยไม่ นั บ
หน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
/แบบ ก๒..............

๖
แบบ ก๒ ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้อง
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แผน ข เป็ น แผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษารายวิช า โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์
แต่ต้องทาภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศึก ษาที่ส าเร็ จปริญญาโท จะต้อ งทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่ า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิ พนธ์ ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุ ณภาพ
เดียวกัน
หมวด ๔
การควบคุมการศึกษา
ข้อ ๑๖ จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัตขิ องอาจารย์
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บั ณฑิตศึก ษาต้องอยู่ ป ระจ าหลั กสู ตรนั้ นตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลั กสู ตรระดับ บัณฑิตศึกษามากกว่า ๑ หลั กสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุ วิทยาการหรือ
สหวิทยาการ หรื อหลั กสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกในสาขาวิช าเดียวกั น ให้ เป็นอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลั กสูตรได้อีกหนึ่ งหลั กสูตร และหลั กสู ตรพหุ วิทยาการ หรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
สามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน ในกรณีที่จาเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
การศึกษาระดั บ บั ณฑิตศึกษา และให้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอจานวนและคุณ วุฒิ ของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลาดับ
เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
/ในกรณี..............

๗
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
คณาจารย์หรือบุคคลากรประจาของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมือนอาจารย์ ประจา ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อ ๑๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๗.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้ อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๗.๓ อาจารย์ผู้สอน
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
/ในกรณี..............

๘
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์ พิ เศษต้ องมี ชั่ว โมงสอนไม่เ กินร้ อยละ ๕๐ ของรายวิช า โดยมีอาจารย์ ประจ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
ข้อ ๑๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๘.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจ ารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส าหรั บ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ทางวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๘.๓ อาจารย์ผู้สอน
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์ พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ
/(๒) มีผลงาน..............

๙
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลัง สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
ข้อ ๑๙ ปริญญาโท
๑๙.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้ อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลั ง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

/๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา..............

๑๐
๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ
(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
(ก) เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับอย่างน้อย
ในระดับชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดในข้อ ๑๙.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรั บ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา
และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อรับทราบ ตามลาดับ
(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสู ตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์ผู้สอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกประการ ดังนี้
(ก) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรั บปริ ญญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้ องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย

/(ข)กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ.....

๑๑
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ใ นวารสารที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุ คคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔
ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๙.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.
๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องดาเนินการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ ๒๐ ปริญญาเอก
๒๐.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิช านั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
/กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง...........

๑๒
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๒๐.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ต ามเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
(ก) เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รั บการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับอย่างน้อยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
(ค) เป็น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ที่ ไม่มี คุณ วุฒิ ห รื อผลงานทางวิ ช าการ
ตามที่กาหนดในข้อ ๒๐.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเพื่อ
รับทราบ ตามลาดับ
(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสู ตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยประธานกรรมการสอบต้อ งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรั บปริ ญญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
/(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ............

๑๓
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผ ลงานทางวิช าการที่ไ ด้รั บ การตีพิมพ์เ ผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ ออยู่ในฐานข้อมู ล ที่เป็นที่ ยอมรับ ในระดั บ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
(๔) อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรื อเทีย บเท่า หรื อ ขั้น ต่าปริ ญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อขอรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สาหรับอาจารย์
ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี
หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒๐.๔ กรณีห ลั กสู ตรการจั ดการศึ กษาระดับ ปริ ญญาเอกที่ มีก รอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องดาเนินการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัย
ตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ขึ้ น ไป หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และด ารงต าแหน่ ง ระดั บ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๓ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรายกรณี และ
รายงานเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ และหากมีความจาเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
/๒๑.๔ อาจารย์.............

๑๔
๒๑.๔ อาจารย์ประจาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์
และการค้น คว้าอิส ระ ให้คิดสัดส่ วนจ านวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษา
ทีท่ าการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้การเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระรวมกันต้องไม่เกิน
๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา
๒๑.๕ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้รวมจานวน
นักศึกษาเก่าที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และต้องจัดสรรเวลาให้คาปรึกษากับนักศึกษา
หมวด ๕
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา
ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน
หลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรี
ที่มีผ ลการเรี ยนดีมาก ในหลั กสู ตรที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ต้องมีผ ลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผู้ เ ข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบั น การศึก ษาที่ มหาวิท ยาลั ย หรื อ หน่ว ยงานของรัฐ ที่ มีห น้าที่ รับ รองวุฒิ การศึก ษาให้ ก ารรั บรอง หรื อ
หลักฐานรับรองการศึกษาที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ ๒๓ การรับสมัคร
การสมัคร หลั กฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการและจานวนนัก ศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การรับเข้าศึกษา
๒๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขวิธีการ และจานวน
นักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัด และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๒๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกินกว่า ๒ หลักสูตร ในช่วงเวลา
และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ
๒๕.๑ นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
/๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ.............

๑๕
๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าทดลองศึกษานักศึกษาวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ ยไม่น้ อยกว่า ๓.๐๐ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุล พินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ในกรณีนักศึกษาวิสามัญไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก จะอนุญาตให้เรียนต่อไปอีก
๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีห น่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่
น้ อ ยกว่ า ๓.๐๐ จึ ง จะเปลี่ ย นสภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ได้ หรื อ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องนาหลักฐานมา
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หมวด ๖
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต
ข้ อ ๒๗ การลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นและระยะเวลาการศึ ก ษาให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ ไ ม่ เ กิ น
๑๕ หน่ ว ยกิตต่อภาคการศึกษา โดยประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและประกาศนีย บัตรขั้นสู ง ใช้เวลาการศึกษา
ไม่เกิน ๓ ปี ปริญญาโทใช้เวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่ เกิน ๘ ปี ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ ว เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปี
๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
การกาหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
(๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit)
(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit)
๒๗.๓ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน
๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนที่มี
จานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนด อาจทาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรีย นไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายวิชาพื้นฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
/ข้อ ๒๗.๕ นักศึกษา.............

๑๖
๒๗.๕ นั กศึกษาที่เรียนวิช าครบตามหลั กสู ตรรวมแล้ ว แต่ยังไม่ส าเร็จ การศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
๒๗.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือวิชาเทียบเท่าในสถาบันอื่นๆ
เพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
๒๗.๗ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือการ
เรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน
ข้อ ๒๘ การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
๒๘.๑ การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
๒๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระทาได้ดังนี้
(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) กรณีการถอนเมื่อพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ยังอยู่ก่อน
กาหนดการสอบปลายภาคไม่น้ อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า“W”
(๓) การเพิ่มและการถอนวิชาเรียนจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็ นชอบจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นๆ
ข้อ ๒๙ การโอนผลการเรียน
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนผลการเรี ย นจาก
สถาบันการศึกษาอื่นหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๒๙.๑ รายวิช าหรื อกลุ่ มรายวิช าในหลั กสู ต รระดับบัณฑิ ตศึ กษา หรื อเทียบเท่า ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
๒๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
๒๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ
ระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
๒๙.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
๒๙.๕ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
๒๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นามาคานวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๙.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รับโอนมาอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
/๒๙.๘ ในหลักสูตร..............

๑๗
๒๙.๘ ในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นรายวิชาได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และในหลักสูตร
ปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ากว่า B หรือ
เทียบเท่า
๒๙.๙ ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้
ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา
หมวด ๗
การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ ๓๑ ให้คณะที่เปิดสอนจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเป็นอย่าง
น้อย
ข้อ ๓๒ การประเมินผลการเรียน
ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้
๓๒.๑ ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ
ระดับ ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ยอดเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
+
B
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
B
ดี (Good)
๓.๐๐
+
C
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕๐
C
พอใช้ (Average)
๒.๐๐
+
D
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
E
ตก (Fail)
๐.๐๐
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบ
ได้ต้องไม่ต่ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญานั้นๆ
๓๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี้
(๑) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้

/ผลการศึกษา..............

๑๘
ผลการศึกษา
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่านดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน
PD (Pass with Distinction)
G (Good)
P (Pass)
F (Fail)

(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และการประเมินการค้นคว้า
อิสระ มีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ยอดเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน
Excellent
Good
Pass
Fail

ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน
และประเมินผลงานผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต
ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนด
ปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูก
สั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษยังทางาน
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดให้งานทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนเป็น“E”
ข้อ ๓๔ การประเมินรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
๓๔.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้
๓๔.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
๓๔.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
/(๑) นักศึกษาที่เรียน..............

๑๙
(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
ข้อ ๓๕ การสอบประเภทต่างๆ
๓๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจาวิชาส่งผล
การสอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วส่งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๓๕.๒ การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษ าที ่ จ ะ ขอสอ บประ มว ลค ว ามรู ้ ต้ อ ง มี ร ะย ะเว ล าศึ ก ษ า
มาแล้ ว ไม่ น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๓) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ากว่าระดับ P ภายใน ๓ ครั้ง
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
๓๕.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓๕.๔ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก
แบบ ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ และนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์เป็นผู้สอบและประเมินผล และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันทาการในเวลาราชการหลังการสอบ
๓๕.๕ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ และความ
เข้ า ใจการท าภาคนิ พ นธ์ หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทแผน ข โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผลและส่งผลการสอบภาค
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันทาการในเวลาราชการหลังการสอบ
๓๕.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อวัด ความสามารถของนักศึกษาในการดาเนินการ
วิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล
๓๕.๗ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกสามารถใช้ ภ าษาไทยหรื อ
ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้
๓๕.๘ การสอบภาษาต่างประเทศของทั้งหลั กสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
/ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์..............

๒๐

ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์
๓๖.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน
ตามแบบ ๒ จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียนเรียน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดทาวิทยานิพนธ์ต้องจัดทาแผนการดาเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๓๖.๓ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติ เห็นชอบจากกรรมการ
ที่รว่ มสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๓๗ การค้นคว้าอิสระ
๓๗.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข จะเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและชื่อ
คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓๗.๒ การสอบผ่านการค้นคว้าอิสระต้องได้รับมติจากกรรมการของจานวนกรรมการ
ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๓๘ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจานวนหน่วย
กิต เพื่อพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว
ข้อ ๓๙ ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ ๓๒
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้
คานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
หมวด ๘
การลาพัก การรักษา สถานภาพ การลาออก และการพ้นสภาพของนักศึกษา
ข้อ ๔๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา
๔๐.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคาร้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๔๐.๒ นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ลาพักการศึกษา
๔๐.๓ นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่ า ธรรมเนี ย มสาหรั บ
รั ก ษาสถานภาพเป็น นักศึกษา ภายในเวลาที่กาหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ว่าด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้สาหรับนักศึกษารุ่นนั้นๆ
๔๐.๔ นักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
/ข้อ ๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์..........

๒๑
๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกต่ออาจารย์
ที่ป รึ กษา ประธานสาขาวิช า และประธานคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึก ษามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อเสนออธิ การบดี
พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๔๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
๔๑.๑ ตาย
๔๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติ
๔๑.๓ สาเร็จการศึกษา
๔๑.๔ มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก เนื่องจากฝุาฝืนระเบียบการลงทะเบียน การชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา และการลาพักการศึกษา
๔๑.๕ ใช้เวลาศึกษาครบตามที่กาหนดในข้อ ๑๓
๔๑.๖ สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่สามไม่
ผ่าน
๔๑.๗ ถูก ลงโทษให้ ออกจากการเป็น นัก ศึ กษา เมื่ อ คณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยเห็นว่าทาการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงทาผิดระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกพิพากษาถึงที่สุดจาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
ข้ อ ๔๒ การพ้น สภาพการเป็น นักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่ล งทะเบียนเรียนหรือไม่รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๙
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้
๔๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา
ตามกาหนด
(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔๓.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) วิทยานิ พนธ์ผ่ านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการ
คัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
/(๕)ผลงาน..............

๒๒
(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
๔๓.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๗) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ
ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๘) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๔๓.๔ ปริญญาโท แผน ข
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)
(๗) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๘) ผลงานจากการค้ น คว้ า อิ ส ระผ่ า นการตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานทาง
วิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ผลงานจากการค้นคว้าอิส ระ หรือส่ ว นหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิส ระ
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๔๓.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
/(๓)สอบผ่าน..............

๒๓
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
(๕) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยร้อยละของ
การคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ เผยแพร่ ผ ลงานทาง วิ ช าการ
อย่างน้อย ๒ เรื่อง
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
๔๓.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
(๘) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ
ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย
๑ เรื่อง
ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา
๔๔.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
๔๔.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓
(๒) ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
/ข้อ ๔๕ การประกัน..............

๒๔
ข้อ ๔๕ การประกัน คุณภาพหลั กสู ตร ให้ ทุกหลั กสู ต รกาหนดระบบการประกั นคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๖ ประเด็น คือ
๔๕.๑ การกากับมาตรฐาน
๔๕.๒ บัณฑิต
๔๕.๓ นักศึกษา
๔๕.๔ คณาจารย์
๔๕.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๔๕.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ ๔๖ การพัฒนาหลักสูตรให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัช นี ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗ การดาเนินการใดที่มีการแต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างดาเนินการให้
ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
กรณีหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ ทาการปรับปรุงใหม่ที่มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว ให้ใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๐

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

