
  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------------------- 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๕ (๑๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่  ๒๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้  

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔”  

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะ” หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็นส่วนราชการใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหาร ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า   คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็น      
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พิบูลสงครามด้วย 
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   “คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม  
   “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้นที่มี
หน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งนี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดโดยอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
พิบูลสงครามรับเข้าใหม่ ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรได้ อีก 1  หลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ ไม่ เกิน  
2 คน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า    อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามข้อบังคับนี้ 

“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์                 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาจารย์               
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามและมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ประจ า
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
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“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า  อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามหรืออาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดสอน 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามจัดให้เรียนในเวลาราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจจัดให้
เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามจัดให้เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พิบูลสงคราม อาจจัดให้เรียนในเวลาราชการด้วยก็ได้ 
            “ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
    “ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์” 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกค าสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ ๖ ระบบการจัดการศึกษามี 3 ระบบ ดังนี้ 
๖.1 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้ 

๖.1.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกต ิ1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

๖ .1 .2 ก ารศึ ก ษ าระบ บ ไต รภ าค  คื อ  ปี ก า รศึ ก ษ าห นึ่ ง  แบ่ งอ อก เป็ น  
3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

๖.1.3 การศึกษาจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 
1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์  

ระบบการจัดการศึกษาในข้อ ๖.1.1-๖.1.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษก็ได้ 
๖.2 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ จ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้ มี
จ านวนชั่วโมงการเรียนตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๗ 
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 การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้  โดยให้แต่ละหลักสูตรก าหนดให้
ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ข้อ ๗ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบทวิภาคต้อง
จัดการเรียนการสอนไม่น้ อยกว่า  15  ชั่ ว โมงต่อภาคการศึกษาปกติการจัดการศึ กษาแบ่ งเป็ น  
2 ประเภท ดังนี้ 

๗.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 

๗.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 
ในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  ส าหรับหลักสูตรที่จัด
การศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
การศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต  ก าหนดดังนี้ 
๘.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘ .2  รายวิชาภาคปฏิบั ติ  ที่ ใช้ เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น้ อยกว่ า 30  ชั่ ว โมงต่ อ  

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ ใช้ เวลาฝึกไม่น้ อยกว่า 45 ชั่ วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ  
ทวิภาค 

๘.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๘.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ            
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ  ตามข้อ ๖ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบ           
ค่าหน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
๙.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
๙.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  
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มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

๙.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาได้ทุกระดับ หลักเกณฑ์การ

เทียบความรู้ตามหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 1๐ โครงสร้างหลักสูตร  
 1๐.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต   
 1๐.2 ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

โดยแบ่งการศึกษา เป็น 2 แผน   คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบ บ  ก  1  ท า เฉพ าะวิท ยานิ พนธ์ ซึ่ งมี ค่ า เที ยบ ได้ ไม่ น้ อยกว่ า  
36 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

แผน ข เป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

1๐.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  

แบบ  1  เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้ นการวิจั ย โดยมี การท าวิทยานิ พนธ์ 
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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แบบ 2.2 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  จะต้องท าวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

ข้อ 1๑ ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้   
1๑.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
1๑.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
1๑.3 ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา             
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 

หมวด 3 
การด าเนินการศึกษา 

                 
  ข้อ 1๒ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1๒.1 คณะกรรมการจัดการศึกษา มีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังนี้ 
(1) เสนอระบบการบริหาร ควบคุม ก ากับการใช้หลักสูตร ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

(2) พิจารณากลั่นกรองการส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(3)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการศึกษา  
1๒.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

(1) พัฒนา ก ากับ ดูแล กระบวนการเรียนการสอน เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

(2) พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
(3) จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตาม

ก าหนดทุก 5 ปี 
(4) พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และอาจารย์พิเศษที่ท าหน้าที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

(5) ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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(6) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์และการ
บริหารหลักสูตรเพื่อน าไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

(7) ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(8) ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การประเมินตามที่การ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกก าหนด 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ข้อ 1๓ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
 1๓.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  1๓.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  1๓.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  1๓.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ื อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พิเศษมากกว่า 
ร้อยละ 50 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
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  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 1๓.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
  1๓.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น

ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน  
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  1๓.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  
ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป   

  1๓.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญ ญ าเอกหรือ เที ยบ เท่ า ห รือขั้ นต่ าป ริญ ญ าโทหรือ เที ยบ เท่ าที่ มี ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน  
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

  ในกรณี ของอาจารย์ พิ เศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พิเศษ
มากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
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 1๓.3 ปริญญาโท 
  1๓.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  1๓.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณี และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  1๓.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  

  1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้  
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง  

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
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  1๓.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

  1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  1๓.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 1๓.4 ปริญญาเอก 
  1๓.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น

ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน  
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  1๓.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงาน  
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
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หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  
ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณี และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  1๓.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ เป็นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
5 เรื่อง 

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

  1๓.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้ 

  1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
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  2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

  1๓.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ป ริญ ญ า โท ห รื อ เที ย บ เท่ าที่ มี ต าแห น่ งท างวิ ช าก ารต่ า ก ว่ า รอ งศ าส ต ราจ ารย์  
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 1๔ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 1๔.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน 

ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่
เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และ
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมกันได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
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 1๔.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  

 หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมกันแล้วต้องไม่
เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

 1๔.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

ข้อ 1๕ การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังนี้ 
1๕.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

เว้นแต่รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมศึกษา หรือรายวิชาที่ได้เพิกถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ 
1๕.2 การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) เป็นการสอบ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร 
1๕.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจใน

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 และนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 

1๕.4 การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

1๕.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบในสาขาวิชาเอก 
และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัดว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1และแบบ 2 

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 

 ข้อ 1๖ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  1๖.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
  1๖.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
  1๖.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
  1๖.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการ
เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
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  ทั้งนี้ ผู้เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อ 1๗  การรับเข้าเป็นนักศึกษา  
ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาที่รับให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย เว้นแต่การรับเข้าตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

ข้อ 1๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามข้อ 1๖ ต้องน าหลักฐานมารายงานตัวเพ่ือขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา  

หมวด 5 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

    
 

ข้อ ๑๙ การวัดและการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
  ๑๙.1 การวัดและการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้   

 
 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับข้ัน 
                  A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
                  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
                  B ดี (Good) 3.0 
                  C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
                  C พอใช้ (Fair) 2.0 
                  D+ อ่อน (Poor) 1.5 
                  D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
                  F ตก (Fail) 0.0 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่สอบได้ต้องไม่
ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 

๑๙ .2  ในกรณี ที่ รายวิ ช าใน หลั กสู ตร  ไม่ มี ก ารประเมินผล เป็ นค่ าระดับ ขั้ น                     
ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 

 

สัญลักษณ์ 
 

สัญลั                               ความหมาย 

S   เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
U   ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
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I   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
IP   การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 
V   ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor)  
W   การถอนรายวิชา (Withdrawn)  

๑๙.3 การให้ S หรือ U จะกระท าได้ดังนี้  
 ๑๙.3.1 เฉพาะรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหรือนับหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่า         

ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้นหรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็น
รายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่า
จะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้  จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

  ๑๙.3.2 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
๑๙.4 การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๑๙.4.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์แต่ไม่ได้สอบ เพราะป่วยหรือเหตุ

สุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    ๑๙.4.2 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงาน

ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I จะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้

เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นก าหนด
ดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับข้ัน F ได้ทันท ี

๑๙.5  การให้ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
 ๑๙.5.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 2๗ 
 ๑๙.5.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 3๑ 
 ๑๙.5.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 ๑๙.5.4 นักศึกษาได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I   

เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
๑๙.6 การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันเกินกว่า  

1 ภาคการศึกษา 
๑๙.7 ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่คณะมอบหมาย 

ข้อ 2๐ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าวให้ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย 

P ผ่าน (Pass) 

F ไม่ผ่าน (Fail) 
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 ข้อ 2๑ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ประเมินผลทุกภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนและ
ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย 

IP การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 

S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

U  ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

 ข้อ 2๒ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระประเมินในวันสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 
และให้ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย 

Excellent ดีเยี่ยม 

Good ดี  

Pass ผ่าน 

Fail ไม่ผ่าน  

ข้อ 2๓ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
 2๓.1 การเรียนซ้ าในรายวิชาบังคับ กรณีนักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ ากว่า B 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น ๆ  
 2๓.2 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับ กรณีนักศึกษา

สอบได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 2.50 สามารถเรียนซ้ าใน
รายวิชานั้น หรือเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนได้ 

ข้อ 2๔ การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 2๔.1 การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นับ

จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ ๑๙.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน 
เรียนซ้ า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหา  
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

 2๔.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า D ขึ้นไปเท่านั้น 

 2๔.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาใน
ภาคเรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้ งหาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 
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 2๔.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

 2๔.5 การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ 
ภาคเรียนที่ 2 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 2๔.6 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ P IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณ
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาท่ีมีการประเมินผล 

ข้อ 2๕ การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ 
 นักศึกษาที่ เจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใด  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือ 

การสอบอาจได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 2๕.1 ตกในรายวิชานั้น 
 2๕.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ

ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา 
 2๕.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา 

การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียน 

 

ข้อ 2๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
2๖.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
2๖.2 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม – ลด รายวิชาในแต่ละระบบ

การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
2๖.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อม

ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนด้วยเหตุใด 
จะต้องขอลาพักการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพ่ือ
รักษาสถานภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย เหตุพ้นวิสัย หรือมีเหตุผลอันสมควร
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวก็ได้ 

2๖.4 รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
2๖.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดอาจท าได้โดยความเห็นชอบของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชาที่
เป็นวิทยานิพนธ์ หรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2๖.6 นักศึกษาที่ เรียนวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่ารักษาสถานภาพ 

2๖.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

2๖.8 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด  ๆ  
ก็ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน  
15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นจาก
ทะเบียนนักศึกษา 

2๖.9 ให้อธิการบดีอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา  
ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ  
ที่ค้างช าระเสมือนเปน็ผู้ลาพักการศึกษา  
   การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องอนุมัติก่อนพ้นก าหนดเวลา 2 
ปีนับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  

2๖.10 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก็ได้ 

2๖.11 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้  แต่
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

   ข้อ 2๗ การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 2๘ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อมีคุณสมบัติครบ

ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
ข้อ ๒๙ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 7 
สถานภาพของนักศึกษา  การลาพักการเรียน และการลาออก 
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ข้อ 3๐ สถานภาพของนักศึกษา มีดังนี้ 
   3๐.1 นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
         ๓๐ .๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่  ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ งในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขท่ีก าหนดขึ้นเฉพาะคราวของมหาวิทยาลัย 
         ๓๐.๓ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบภาษาและ
สอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับอนุมัติจากคณะให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ได้ 
         ๓๐.๔ ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วม
ศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา 

ข้อ 3๑ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
 3๑.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน 
 3๑.2 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่

การลาพักในภาคการศึกษาแรกไม่อาจอนุญาตให้ลาพักได้ 
  3๑.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  3๑.4 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับรักษา

สถานภาพเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3๑.5 นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  3๑.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นใบลาออกและต้อง

ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 3๒  การพ้นจากสถานภาพของนักศึกษา 

3๒.1 ตาย 
3๒.2 ได้รับอนุญาตใหล้าออก 
3๒.3 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน 
3๒.4 ได้คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ ากว่า 2.50 
3๒.5 สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน 
3๒.6 ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 1๑ 
3๒.7 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพัก

การศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
3๒.8 มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
3๒.9 ส าเร็จการศึกษา 
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  ข้อ 3๓  การคืนสภาพนักศึกษา 
                    นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 3๒.7 สามารถยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็น

นักศึกษาได้ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

หมวด 8 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต 

 
 

ข้อ 34  การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
34.1  นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสถานภาพระหว่างนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาไม่

เต็มเวลาได้ ทั้งนี ้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
34.2 นักศึกษาที่ เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 3๔.1 ได้จะต้องลงทะเบียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

34.3 นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อก าหนดของหลักสูตรให้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาได้  

ข้อ 35 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
 35.1 การโอนหน่วยกิต นักศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันหรือเทียบเท่า

ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนได้เฉพาะรายวิชาที่
สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไปโดยนับหน่วยกิตและผลการเรียน ในรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่
เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากปีการศึกษาท่ีลงทะเบียน  ทั้งนี้ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 35.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะ
เขา้ศึกษา ทั้งนี้การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ข้อ 36  การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างานจากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 37  การเปลี่ยนสาขาวิชา 

 การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระท าได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ โดยได้รับอนุมัติจากคณะ 
โดยมี เงื่ อน ไขว่ านั กศึ กษ าผู้ ขอ เปลี่ ยนสาขาวิ ช าต้ อ งเรี ยน ในสาขาวิ ช าเดิ มมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 
1 ภาคการศึกษาปกติและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 38  การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่ศึกษา
ในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

 
หมวด 9 

การส าเร็จการศึกษา 
 

 ข้อ 39 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
39.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม

จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 

 
39.2 ปริญญาโท  

39.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

39.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

39.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
หรือคณะแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของ
รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

39.3 ปริญญาเอก 
39.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอก
สถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 



22 
 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

39.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
 ข้อ 40  การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  

 นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นค าร้องแสดงความ
จ านงขอส าเร็จการศึกษาที่คณะ 
 
 

หมวด 10 
การประกันคุณภาพ 

 
 

ข้อ 41 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ เป็นไปตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ก าหนด  

ข้อ 42 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ  5 ปี 

ข้อ 43 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 44 ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
วันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามข้อบังคับนี้ 
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ข้อ 45 ให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือผู้ได้รับมอบหมายที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 46 ให้การท าธุรกรรม การท านิติกรรม และการด าเนินการใด ๆ ที่ด าเนินการอยู่ในวันก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 47 บรรดาประกาศ หรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้น ามาบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้  

 
              ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
        (นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


