ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ ว่ าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะหรือวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

๒
“อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มภี าระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผูส้ อนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อ ๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าที่กํากับและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
_____________________

ข้อ ๘ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๘.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ
เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง

๓
๘.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่น
ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก
มุ่งให้มีความสามารถ ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
ข้อ ๙ ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
การกําหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปิดและวันปิดของแต่ละภาคการศึกษาให้จัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ การคิดหน่วยกิต
๑๐.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๐.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๐.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๐.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนัน้ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๐.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๐.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักสูตร
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

๔
๑๑.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต
และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๑.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน และคุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๑๒ การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาทีม่ ีความรู้ความสามารถที่สามารถ
วัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

๕
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา
ข้อ ๑๓ จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๓.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัย
เสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
๑๓.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มคี ณ
ุ วุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

๖
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๓.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตี ําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๓.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัย
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณี
๑๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

๗
๑๓.๓ ปริญญาโท
๑๓.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒขิ ั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๓.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัย
เสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
๑๓.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น
๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ
ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลทีเ่ ป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง

๘
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มคี ณ
ุ วุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๓.๔ ปริญญาเอก
๑๓.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

๙
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๓.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตี ําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
๑๓.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลทีเ่ ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้

๑๐
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ํา
กว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บคุ คลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่อาจารย์ผสู้ อนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พเิ ศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รบั ผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ ๑๔ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๑๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

๑๑
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต่ทงั้ นี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑๔.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ของ นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กบั จํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้ รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
๑๔.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
หมวด ๒
คุณสมบัติและการรับเข้าเป็นนักศึกษา
_____________________

ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า
๑๕.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๕.๔ ระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๕.๕ มีคุณสมบัติอื่นตรงตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๖ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
๑๖.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกหรืออื่นๆ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖.๒ ผูส้ มัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กําลังรออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๑๒
๑๖.๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องไปรายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วน ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖.๔ ประเภทของนักศึกษา
๑๖.๔.๑ นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จากมหาวิทยาลัย
๑๖.๔.๒ นักศึกษาสมทบ ได้แก่ ผูส้ มัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียน
เรียนและหรือทําวิจัยโดยไม่มีสิทธิรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจาก
มหาวิทยาลัย
หมวด ๓
ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
_____________________

ข้อ ๑๗ ระยะเวลาการศึกษา
๑๗.๑ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในแต่ละหลักสูตรกําหนดดังนี้
๑๗.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๗.๑.๒ ระดับปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๗.๑.๓ ระดับปริญญาเอก ผูท้ ี่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้มหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหน่วยกิต
ที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่
เหมาะสม
กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิต
แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียน
๑๘.๑ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

๑๓
กรณีที่มีการกําหนดให้ลงทะเบียนแบ่งจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ สามารถกระทําได้แต่จํานวนหน่วยกิตรวมต้องไม่เกินกว่าที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
๑๘.๒ การกําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๘.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชําระเงิน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วและภายในกําหนดเวลาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
๑๘.๔ กรณีที่นกั ศึกษาไม่ได้ชําระเงินตามข้อ ๑๘.๓ จะไม่มสี ิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น
เว้นแต่จะมีเหตุผลจําเป็นและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
๑๘.๕ กรณีที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนที่กําหนด
ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๒๐.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษา ต้องลงทะเบียนชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
๒๐.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดําเนินการให้เสร็จภายใน สัปดาห์ที่ ๓
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ ๒๑ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
ส่วนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ การยกเลิกรายวิชา
๒๒.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระทําได้เมื่อพ้นกําหนดการถอนรายวิชาและต้องดําเนินการ
ให้เสร็จสิ้นก่อนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
๒๒.๒ การยกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๑๔
หมวด ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
_____________________

ข้อ ๒๓ การวัดผลให้ใช้้วิธีการที่หลากหลาย ทําการวัดผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างภาคการศึกษา
และทําการวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น
กรณีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์์กรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดการวัดผลที่แตกต่าง
ไปจากวรรคหนึ่งก็ได้ โดยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การประเมินผลการศึกษาให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
๒๔.๑ สัญลักษณ์์ที่มีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
การประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B ในรายวิชาบังคับ ถ้าได้
ระดับคะแนนต่ํากว่าที่ระบุต้องลงทะเบียนซ้ําจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอกต้องได้ระดับคะแนน
ไม่ต่ํากว่า B ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่าที่ระบุต้องลงทะเบียนซ้ําจนกว่าจะได้รับระดับ
คะแนนไม่ต่ํากว่า B
๒๔.๒ สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีดังนี้
๑) การประเมินผลรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติให้กระทําดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

๑๕
๒) การประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้กระทําดังนี้
๒.๑) วิทยานิพนธ์ที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
๒.๒) วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทั้งรายวิชา
ผลการประเมิน
ความหมาย
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผ่าน
Fail
ไม่ผ่าน
๒.๓) สัญลักษณ์อื่น ๆ
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
IP
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In progress)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
W
ยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
V
ผู้เข้าร่วมการศึกษา (Visitor)
N
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)
๒๔.๓ การให้สัญลักษณ์
๒๔.๓.๑ การให้ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือ มีผลงานที่
ประเมินผลได้ตามลําดับขั้น
๒) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยส่งผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๔.๓.๒ การให้ F นอกเหนือจากข้อ ๒๔.๓.๑ จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
๑) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณีที่ผู้สอน ไม่ได้ส่งผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุมัติ
๓) นักศึกษาทุจริตในการสอบ

๑๖
๒๔.๓.๓ การให้ S และ U จะกระทําได้ในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดให้
เรียนเพิ่มเป็นรายวิชาเสริมตามข้อกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่มตามเกณฑ์ ดังนี้
๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจได้ระดับคะแนน S
๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจได้ระดับคะแนน U
๓) ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะได้ระดับคะแนน S
๒๔.๓.๔ การให้ I จะกระทําได้ในกรณีที่นักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ
และนักศึกษาต้องดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน I เป็นระดับคะแนน ถ้าไม่ดําเนินการให้อาจารย์
ผู้สอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น และส่งผลการประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากพ้นกําหนดให้สํานักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยน I เป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
๒๔.๓.๕ การให้ M จะกระทําได้ในรายวิชาที่นักศึกษามีสทิ ธิสอบปลายภาค
แต่ขาดสอบ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะหรือวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตรให้สอบ
นักศึกษาจะต้องดําเนินการเพื่อเปลี่ยน M เป็นระดับคะแนนและผูส้ อนส่งผลการประเมินภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพ้นกําหนดให้สํานักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยน M เป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
๒๔.๓.๖ การให้ W จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
๑) นักศึกษาได้รับอนุมัติการยกเลิกรายวิชา เมื่อพ้นกําหนดการถอน
และก่อนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
๒) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วและได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น
๓) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ถูกสั่งให้พักการเรียน
ในภาคการศึกษานั้น
๒๔.๓.๗ การให้ V จะกระทําได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยายโดยไม่นับหน่วยกิตและสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด
หากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ถือว่านักศึกษาขอยกเลิก ซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์ W แทน
๒๔.๓.๘ การให้ N จะกระทําได้เฉพาะในรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนด
๒๔.๔ การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณค่าระดับคะแนน
๒๔.๔.๑ การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าระดับคะแนน
ให้นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนน
๒๔.๔.๒ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตร
ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น

๑๗
๒๔.๔.๓ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ รายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการเรียน
ของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของ
แต่ละวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้นโดยใช้ทศนิยม ๒ ตําแหน่งไม่ปัดเศษ
๒๔.๔.๔ ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่
เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๒๔.๔.๑ เป็นตัวตั้งหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมที่มีค่าระดับคะแนน
๒๔.๔.๕ ในภาคศึกษาที่นักศึกษาได้ I และหรือ M ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
รายภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I และหรือ M เท่านั้น
๒๔.๕ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี้
๒๔.๕.๑ S (Satisfactory) ใช้สําหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่
แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
๒๔.๕.๒ U (Unsatisfactory) ใช้สําหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
๒๔.๕.๓ V (Visitor) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต
๒๔.๕.๔ W (Withdraw) ใช้สําหรับการยกเลิกก่อนกําหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสัง่ ให้พัก
การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
๒๔.๕.๕ I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชา
ที่นักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพ้นกําหนดสํานักทะเบียน
และประมวลผลจะเปลี่ยนค่าระดับ คะแนนเป็น “F”
๒๔.๕.๖ M (Missing) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชา
ที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “M” ต้องดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพ้นกําหนดสํานักทะเบียน
และประมวลผลจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น “F”
๒๔.๖ การเรียนเพิ่ม
กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแต่คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ถึง ๓.๐๐ นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับเดียวกันเพิ่ม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๑๘
ข้อ ๒๕ การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) การสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Oral Examination)
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (Oral Examination) ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๕
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
_____________________

ข้อ ๒๖ การลา
๒๖.๑ การลาป่วย ลากิจ ที่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
ให้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ผู้สอน หากเกินจากนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
๒๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาได้มีสทิ ธิได้รับผ่อนผันด้านการนับเวลาเรียนและสิทธิอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการสอบ
ข้อ ๒๗ การลาพักการศึกษา
๒๗.๑ นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาด้วยเหตุผลความจําเป็นแล้วแต่กรณี
โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ
๒๗.๒ การลาพักการศึกษา กระทําได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้าจําเป็นต้องลาพัก
การศึกษาต่อให้ยื่นคําร้องใหม่
๒๗.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
ข้อ ๒๘ การลาออก
นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คณบดี และอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ
หมวด ๖
การเทียบโอนหน่วยกิตและการยกเว้นการเรียน
_____________________

ข้อ ๒๙ การเทียบโอนหน่วยกิตและการยกเว้นการเรียน
การเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสูตรในระดับเดียวกัน จํานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้
ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่

๑๙
ข้อ ๓๐ รายวิชาที่จะรับและเทียบโอนหน่วยกิตได้
๓๐.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
๓๐.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
๓๐.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B
หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร S
๓๐.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
๓๐.๕ เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรที่รับโอน
๓๐.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามาคํานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๐.๗ ใช้้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓๐.๘ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรทีไ่ ด้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๓๑ การยกเว้นรายวิชาต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B
หมวด ๗
การพ้นสภาพนักศึกษา
_____________________

ข้อ ๓๒ นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
๓๒.๑ ตาย
๓๒.๒ ลาออก
๓๒.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๓๒.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๑๕
๓๒.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือมิได้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๒.๖ เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ในข้อ ๑๗ นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา
๓๒.๗ เป็นผูส้ าํ เร็จการศึกษา

๒๐
๓๒.๘ เป็นนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
ยกเว้นแผนการเรียนแบบ ก ๑ ในระดับปริญญาโทและแบบ ๑ ในระดับปริญญาเอก
๓๒.๙ เป็นนักศึกษาปริญญาโทที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ๓ ครั้ง
๓๒.๑๐ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ๓ ครั้ง และไม่ได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๓๒.๑๑ ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๒.๑๒ เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม
ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์
๓๒.๑๓ มีระยะเวลาที่ศึกษาครบตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๑๗ และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบค่าระดับคะแนน ๔
๓๒.๑๔ มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้ สภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
หมวด ๘
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา
_____________________

ข้อ ๓๓ เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
๓๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบค่าระดับ
คะแนน ๔
๓๓.๒ ระดับปริญญาโท
๓๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๓๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบค่าระดับคะแนน ๔ และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

๒๑
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๓๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํ หนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบค่าระดับคะแนน ๔ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบื ค้นได้
๓๓.๓ ระดับปริญญาเอก
๓๓.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๓๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบค่าระดับคะแนน ๔ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ

๒๒
ข้อ ๓๔ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
(๑) นักศึกษาทีม่ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๓ ต้องยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา
และขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น
(๒) กรณีที่นักศึกษายังไม่ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา และมีความประสงค์จะลงทะเบียน
รายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย พร้อมกับการยื่นคํา
ร้องตามข้อ ๓๔ (๑) ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๑๗
(๓) นักศึกษาทีม่ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๓ แต่มิได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จ
การศึกษาและขอรับปริญญาตามข้อ ๓๔ (๑) และไม่ได้ขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาต่างๆ ตามข้อ ๓๔
(๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
(๔) การขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร ต่อมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๓๕ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๓๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อ ว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๓๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้ว
ตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๓๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก ให้ใช้ชื่อปริญญาตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย หรือกรณีที่มหาวิทยาลัย
ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๒๓
หมวด ๙
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
_____________________

ข้อ ๓๖ การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ประเด็น คือ
๓๖.๑ การกํากับมาตรฐาน
๓๖.๒ บัณฑิต
๓๖.๓ นักศึกษา
๓๖.๔ คณาจารย์
๓๖.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๓๖.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ ๓๗ การพัฒนาหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี
บทเฉพาะกาล
_____________________

ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศทีเ่ กี่ยวข้องสําหรับนักศึกษาดังกล่าวจนสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่
(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทําหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๔
หมายเหตุ: เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อให้้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึง
จําเป็นต้้องออกข้อบังคับนี้

