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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความ
เหมาะสมยิง่ขึน้	เพือ่ประโยชน์ในการรกัษามาตรฐานการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและเพือ่ให้การบรหิารงานด้านวชิาการด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	
ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ	 มีคุณภาพสูง	 สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		
พ.ศ.	๒๕๕๘	เรื่อง	แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ	พ.ศ.	๒๕๔๕

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๑๘	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม	ในการประชุมครั้งที่	๓/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จึงออกข้อบังคับ	ไว้ดัง

ต่อไปนี้

หมวด	๑	

บททั่วไป

ข้อ	๑		 ข้อบังคับนี้เรียกว่า	“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙”
ข้อ	๒		 ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๙	เป็นต้นไป
ข้อ	๓		 ให้ยกเลิก	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๐
ข้อ	๔		 ในข้อบังคับนี้	

“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“สภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“คณะ”	 หมายความว่า	คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย	 ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นอย่างอันมีฐานะเทียบเท่า	

คณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

“บัณฑิตวิทยาลัย”	หมายความว่า	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“คณบดี”	 หมายความว่า	คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย	และให้หมายความรวมไปถึงหัวหน้าส่วนงานที่	

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	

“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”	หมายความว่า	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย”	 หมายความว่า	คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยตามความในข้อ	๙	แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	บัณฑิตวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๕๗

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“คณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะทีม่จีดัการหลกัสตูรแบบสหวชิาการ

ซึ่งมีการด�าเนินการโดยคณะจ�านวนมากกว่าหนึ่งคณะ	เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”	 หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ที่อธิการบดี

แต่งตั้ง

“หลกัสตูร”	หมายความว่า	หลกัสตูรสาขาวชิาต่างๆ	ในระดบับณัฑติศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตั	ิให้เปิดสอน	และได้แจ้งคณะกรรมการ

อุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ว

“สาขาวิชา”	หมายความว่า	สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	

“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”	หมายความว่า	 การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ปริญญาโท	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง		

และปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

“อาจารย์ประจ�า”	 หมายความว่า	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์		

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์	 ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น	ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม	พันธกิจของการอุดมศึกษา	และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา	ทั้งนี้	

อาจารย์ประจ�ารับเข้าใหม่ตั้งแต่	ข้อบังคับนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ	ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	

“อาจารย์ประจ�าหลักสูตร”	หมายความว่า	อาจารย์ประจ�าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน	ซึ่งมีหน้าที่สอน

และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว	ทั้งนี้	 สามารถเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน	แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์	

ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
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“อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร”	หมายถงึ	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรทีม่ภีาระหน้าทีใ่นการบรหิารและพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน

ในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน	ตัง้แต่การวางแผน	การควบคมุคณุภาพ	การตดิตามประเมนิผลและการพฒันาหลกัสตูร	อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรต้องอยู่

ประจ�าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา	 โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า	 ๑	 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้	 ยกเว้น	

พหวุทิยาการ	หรอื	สหวทิยาการ	ให้เป็นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรได้อกีหนึง่หลกัสตูรและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสามารถซ�า้ได้ไม่เกนิ	๒	คน

“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร”	หมายความว่า	ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา	ของมหาวิทยาลัย	

“อาจารย์พิเศษ”	หมายความว่า	ผู้สอนที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ�า	และต้องได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”	หมายความว่า	ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ�าโดยมีคุณวุฒิทางการศึกษาและต�าแหน่งทางวิชาการตามที่ก�าหนดใน

หน้าทีน่ัน้ๆ	กรณทีีผู่ท้รงคณุวฒุภิายนอกไม่มคีณุวฒุทิางการศกึษาและผลงานทางวชิาการ	ตามทีก่�าหนดข้างต้น	จะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	

“สถาบนัอืน่”	หมายความว่า	สถาบนัอดุมศกึษาในหรอืต่างประเทศทีร่่วมรบัผดิชอบหลกัสตูรกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ในลกัษณะ

เป็นหลักสูตรร่วม	หรือร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ

“หลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น”	 หมายความว่า	หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ร่วมมือจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

กับสถาบันอื่น	 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้ให้ปริญญา	หรือ	 สถาบันอื่นเป็นผู้ให้ปริญญา	หรืออาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที	่

ร่วมมือกัน

“สัมฤทธิบัตร”	 หมายความว่า	 ใบรับรองความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกให้ผู้เรียนร่วมที่ผ่านการประเมินผลการเรียนของ

มหาวิทยาลัยแล้ว

“นักศึกษา”	หมายความว่า	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ข้อ	๕	 ให้อธกิารบดรีกัษาการตามข้อบงัคบันี	้มอี�านาจออกประกาศหรอืค�าสัง่	เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติามข้อบงัคบั	กรณทีีม่ปัีญหาในการปฏบิตัิ

ตามข้อบังคับ	ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

หมวด	๒	

ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ	๖		 ระบบการจัดการศึกษา	การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ	ดังนี้	

๖.๑	 ระบบทวภิาค	โดย	๑	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น	๒	ภาคการศกึษาปกต	ิ๑	ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า	๑๕	สปัดาห์	

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก�าหนดระยะเวลา	และจ�านวนหน่วยกิต	ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
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๖.๒	 ระบบไตรภาค	โดย	๑	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น	๓	ภาคการศกึษาปกต	ิ๑	ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า	๑๒	สปัดาห์	

โดย	๑	หน่วยกิตระบบไตรภาค	เทียบได้กับ	๑๒/๑๕	หน่วยกิตระบบทวิภาค	หรือ	๔	หน่วยกิต	ระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	๕	หน่วยกิตระบบ

ไตรภาค

๖.๓		 ระบบจตรุภาค	โดย	๑	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น	๔	ภาคการศกึษาปกต	ิ๑	ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า	๑๐	สปัดาห์	

โดย	๑	หน่วยกิตระบบจตุรภาค	เทียบได้กับ	๑๐/๑๕	หน่วยกิตระบบทวิภาค	หรือ	๒	หน่วยกิต	ระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	๓	หน่วยกิตระบบ

จตุรภาค

ข้อ	๗		 รูปแบบการศึกษา	มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	หรือรูปแบบผสมผสาน	ดังนี้

๗.๑		 รปูแบบในเวลาราชการ	เป็นการจดัการศกึษาส�าหรบันกัศกึษาทัว่ไปเฉพาะในเวลาราชการ	โดยจดัแบบระบบทวภิาค	หรอืระบบไตรภาค	

หรือระบบจตุรภาค

๗.๒		 รูปแบบนอกเวลาราชการ	 เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการส�าหรับนักศึกษาทั่วไปหรือกลุ่มนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์

เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง	โดยอาจจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมแบบใดแบบหนึ่ง	หรือโปรแกรมแบบผสมผสาน	ดังนี้

๗.๒.๑		โปรแกรมเรียนทางไกล	โดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์	วิทยุกระจายเสียง	วีดีทัศน์	๒	ทาง	หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์	หรือ

ระบบอินเทอร์เน็ต

๗.๒.๒		โปรแกรมชุดวิชา	(Module	System)	เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆ	คราวละ	๑	รายวิชา	หรือหลายรายวิชา	ซึ่งอาจ

จัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน

๗.๒.๓		โปรแกรมนานาชาติ	 เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 หรือเป็นหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ	โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศ

๗.๒.๔		โปรแกรมการเรยีนการสอนผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	(e-Learning)	การจดัการเรยีนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

๗.๒.๕		โปรแกรมโครงการพิเศษ	การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร	 ทั้งนี	้

จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับหน่วยกิตรวมของหลักสูตร	โดยการเทียบหน่วยกิต	ตามข้อ	๑๐	และให้จัดท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ	๘		 การคิดหน่วยกิต

๘.๑	 ระบบทวิภาค

๘.๑.๑	 รายวิชาภาคทฤษฎี	 ที่ใช้เวลาบรรยาย	หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า	๑๕	ชั่วโมงต่อ	ภาคการศึกษาปกติ	 ให้มีค่าเท่ากับ		

๑	หน่วยกิต

๘.๑.๒	 รายวิชาภาคปฏิบัติ	ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า	๓๐	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต
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๘.๑.๓	การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม	ที่ใช้เวลาฝึก	ไม่น้อยกว่า	๔๕	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๑.๔	การท�าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย	ที่ใช้เวลาท�าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น	ไม่น้อยกว่า	๔๕	ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๑.๕		การค้นคว้าอิสระ	ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า	๔๕	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๑.๖		วิทยานิพนธ์	ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า	๔๕	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มี	ค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๒	 ระบบไตรภาค

๘.๒.๑		รายวิชาภาคทฤษฎี	ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า	๑๒	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๒.๒		รายวิชาภาคปฏิบัติ	ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า	๒๔	ชั่วโมง	ต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๒.๓		การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม	ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า	๓๖	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๒.๔		การค้นคว้าอิสระ	ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า	๓๖	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๒.๕		วิทยานิพนธ์	ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า	๓๖	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มี	ค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต	

๘.๓	 ระบบจตุรภาค

๘.๓.๑		รายวิชาภาคทฤษฎี	ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย	ไม่น้อยกว่า	๑๐	ชั่วโมง	ต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๓.๒		รายวิชาภาคปฏิบัติ	ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า	๒๐	ชั่วโมง	ต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๓.๓		การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม	ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า	๓๐	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๓.๔		การค้นคว้าอิสระ	ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า	๓๐	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

๘.๓.๕		วิทยานิพนธ์	ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า	๓๐	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มี	ค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

หมวด	๓	

หลักสูตร

ข้อ	๙		 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี	๔	ระดับ	ดังนี้	

๙.๑	 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาของชาติ	ปรัชญาของการอุดมศึกษา	ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา	และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	 เน้นการพัฒนานักวิชาการและ	

นกัวชิาชพีให้มคีวามช�านาญในสาขาวชิาเฉพาะ	เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ	สามารถปฏบิตังิานได้ดยีิง่ขึน้	โดยเป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่ลีกัษณะ

เบ็ดเสร็จในตัวเอง	
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๙.๒		 หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท	เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีมุ่ง่ให้มคีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของชาติ	

ปรัชญาของการอุดมศึกษา	ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล	 เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ	

ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง	 ในสาขาวิชาต่างๆ	 โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ	รวมทั้งมีความ

สามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ	เชือ่มโยงและบรูณาการศาสตร์ทีต่นเชีย่วชาญกบัศาสตร์อืน่ได้อย่างต่อเนือ่ง	มคีณุธรรม

และจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี	ทัง้นีมุ้ง่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยกุต์ใช้ความรูใ้หม่เพือ่การพฒันางานและสงัคม	

๙.๓		 หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู	เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีมุ่ง่ให้มคีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบั

อุดมศึกษาของชาติ	ปรัชญาของการอุดมศึกษา	ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา	และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	 เน้นการพัฒนานักวิชาการและ	

นกัวชิาชพีให้มคีวามช�านาญในสาขาวชิาเฉพาะ	เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ	สามารถปฏบิตังิานได้ดยีิง่ขึน้	โดยเป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่ลีกัษณะ

เบ็ดเสร็จในตัวเอง	

๙.๔		 หลักสูตรระดับปริญญาเอก	 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	

ของชาติ	ปรัชญาของการอุดมศึกษา	ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล	 เน้นการพัฒนานักวิชาการและ	

นักวิชาชีพ	ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง	 ในสาขาวิชาต่างๆ	 โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ		

รวมทั้ง	 มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ	 เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง	

ต่อเนือ่ง	มคีณุธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี	ทัง้นี	้มุง่ให้มคีวามสามารถในการค้นคว้าวจิยัเพือ่สร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่หรอืนวตักรรม	

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม	และประเทศ	

๙.๕		 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ	ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ข้อ	๑๐		 โครงสร้างหลักสูตร

๑๐.๑	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	๒๔	หน่วยกิต	

๑๐.๒	หลักสูตรระดับปริญญาโท	ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	๓๖	หน่วยกิต	โดยอาจจัดแผนใดแผนหนึ่ง	ดังนี้

๑๐.๒.๑	แผน	ก	เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย	โดยการท�าวิทยานิพนธ์	ดังนี้

	 (๑)	แบบ	ก	๑	ท�าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า	๓๖	หน่วยกิต	และอาจก�าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม		

หรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้	โดยไม่นับหน่วยกิต	และจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	

	 (๒)	แบบ	ก	๒	ท�าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า	๑๒	หน่วยกิต	และศึกษารายวิชา	ไม่น้อยกว่า	๑๒	หน่วยกิต

๑๐.๒.๒	แผน	 ข	 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา	 โดยไม่ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ	 ไม่น้อยกว่า		

๓	หน่วยกิตและไม่เกิน	๖	หน่วยกิต	และต้องสอบประมวลความรู้	(Comprehensive	Examination)	

๑๐.๓	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	๒๔	หน่วยกิต
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๑๐.๔	หลักสูตรระดับปริญญาเอก	แบ่งออกเป็น	๒	แบบ	โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ	นักวิชาชีพชั้นสูง	ดังนี้	

๑๐.๔.๑	แบบ	๑	เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่	อาจก�าหนดให้มีการเรียนรายวิชา

เพิ่มเติมหรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้	โดยไม่นับหน่วยกิต		แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	แบ่งเป็น

	 (๑)	แบบ	๑.๑	ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท	จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	๔๘	หน่วยกิต

	 (๒)	แบบ	๑.๒	ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาตรีจะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	๗๒	หน่วยกิต	

ทั้งนี้	วิทยานิพนธ์ตามแบบ	๑.๑	และแบบ	๑.๒	จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน	

๑๐.๔.๒	แบบ	๒	เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย	โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์	ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ

วิชาชีพ	และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม	ดังนี้

	 (๑)	แบบ	๒.๑	ผูเ้ข้าศกึษาทีส่�าเรจ็ปรญิญาโท	จะต้องท�าวทิยานพินธ์ไม่น้อยกว่า	๓๖	หน่วยกติ	และศกึษารายวชิาอกีไม่น้อย

กว่า	๑๒	หน่วยกิต	โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	๔๘	หน่วยกิต

	 (๒)	แบบ	๒.๒	ผูเ้ขา้ศึกษาที่ส�าเรจ็ปรญิญาตรจีะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	๔๘	หน่วยกิต	และศึกษารายวิชาอีกไมน่้อย

กว่า	๒๔	หน่วยกิต	โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	๗๒	หน่วยกิต	

ทั้งนี้	วิทยานิพนธ์ตามแบบ	๒.๑	และแบบ	๒.๒	จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

ข้อ	๑๑		การก�าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 การนับจ�านวนปีการศึกษาให้นับปีการศึกษาตามระบบการจัดการ

ศึกษาข้อ	๖	หนึ่งปีการศึกษาของแต่ละระบบการศึกษาต้องมีจ�านวนภาคเรียนครบตามระบบการศึกษานั้น	 โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการเข้าศึกษา

ตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา	ดังนี้

๑๑.๑	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร	

จนส�าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	๑	ปีการศึกษาและไม่เกิน	๓	ปีการศึกษา

๑๑.๒	หลักสูตรระดับปริญญาโท	 ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส�าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	 ๑	 ปีการศึกษาและไม่เกิน		

๕	ปีการศึกษา

๑๑.๓	หลักสูตรระดับปริญญาเอก	ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส�าเร็จการศึกษา	ดังนี้

๑๑.๓.๑	นักศึกษาที่ส�าเร็จระดับปริญญาตรี	ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า	๑	ปีการศึกษาและไม่เกิน	๘	ปีการศึกษา

๑๑.๓.๒	นักศึกษาที่ส�าเร็จระดับปริญญาโท	ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า	๑	ปีการศึกษาและไม่เกิน	๖	ปีการศึกษา

๑๑.๔	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ	ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย	

๑๑.๕	กรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตร	 สอบประมวลความรู้ผ่าน	หรือ	 สอบวัดคุณสมบัติผ่าน	และได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้	

บณัฑติวทิยาลยัแล้ว	แต่ไม่สามารถส่งผลงานวทิยานพินธ์เพือ่ตพีมิพ์ได้ทนัภายในเวลาของหลกัสตูรตามข้อ	๑๑.๒	และ	๑๑.๓	ให้มหาวทิยาลยัขยาย
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เวลาการรอตพีมิพ์	หรอืตอบรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารตามประกาศของมหาวทิยาลยั	ได้อกี	๒	ปีการศกึษา	ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท	และขยาย

ได้อีก	๓	ปีการศึกษา	ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก	ทั้งนี้ระยะเวลารอการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว	ไม่ให้นับเป็น

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร	และนักศึกษาจะต้องรักษาสภาพนักศึกษาเป็นนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะได้รับอนุมัติส�าเร็จการศึกษา

ข้อ	๑๒		การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร

๑๒.๑	การพฒันาหลกัสตูร	ให้ทกุหลกัสตูรพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยัโดยมกีารประเมนิและรายงานผลการด�าเนนิการของหลกัสตูรทกุปีการ

ศึกษาเพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ	อย่างน้อย	ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร	หรือทุกรอบ	๕	ปี

๑๒.๒	การประกันคุณภาพของหลักสูตร	 ให้ทุกหลักสูตรก�าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร	 โดยมีองค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพอย่างน้อย	๖	ด้าน	คือ

(๑)	การก�ากับมาตรฐาน

(๒)	บัณฑิต

(๓)	นักศึกษา

(๔)	คณาจารย์

(๕)	หลักสูตร	การเรียนการสอน	การประเมินผู้เรียน

(๖)	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หมวด	๔	

จ�านวน	คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์

ข้อ	๑๓		จ�านวน	คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา	มีดังนี้

๑๓.๑	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

๑๓.๑.๑	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพือ่รบัปรญิญา	และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่		ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ

อย่างน้อย	๓	รายการ		ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น	

๑๓.๑.๒	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	๕	คน	มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบ

เท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย	์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
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เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์	 	 	 ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	 รายการ	 ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	 โดย	

อย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจ�านวน	หรอืมจี�านวนนกัศกึษา

น้อยกว่า	๑๐	คน	ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

๑๓.๑.๓	อาจารย์ผู้สอน	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ	ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า	 ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน	หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ

ศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย	๑	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ	 อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท	 แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 และ	

มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า	๖	ปี	ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของรายวิชา	โดย

มีอาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ	อาจารย์ผู้สอน	ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

๑๓.๒	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

๑๓.๒.๑	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า	หรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์	

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ส�าหรบัหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงูทางวชิาชพี	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรต้องมคีณุสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีนัน้ๆ

๑๓.๒.๒	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	๕	คน	มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบ

เท่าที่มีต�าแหน่งศาสตราจารย์	 และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่	 	 ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ	

เผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย	๓	รายการในรอบ	๕	ปีย้อนหลงั	โดยอย่างน้อย		

๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจ�านวน	หรอืมจี�านวนนกัศกึษา

น้อยกว่า	๑๐	คน	ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
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๑๓.๒.๓	อาจารย์ผู้สอน	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ	ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน	หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน	และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการ	ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์		
ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๑	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ	 อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า	 และมี
ประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า	๔	ปี	ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของรายวิชา	โดยมี
อาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ	อาจารย์ผู้สอน	ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๓.๓	 หลักสูตรปริญญาโท
๑๓.๓.๑	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน			ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพือ่รบัปรญิญา	และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่			ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ
อย่างน้อย	๓	รายการ				ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

๑๓.๓.๒	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	๓	คน	มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบ
เท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย	์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย	๓	รายการในรอบ	๕	ปีย้อนหลงั	โดยอย่างน้อย	
๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจ�านวน	หรอืมจี�านวนนกัศกึษา
น้อยกว่า	๑๐	คน	ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

๑๓.๓.๓	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ
(๑)	อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัและการค้นคว้าอสิระหลกั	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื

เทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย		
๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการ	ต้องเป็นผลงานวิจัย

(๒)	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและและการค้นคว้าอิสระร่วม	(ถ้ามี)	ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ	ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�า	ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก
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ส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	และมีผลงาน

ทางวชิาการทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ชีือ่อยูใ่นฐานข้อมลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาติ	ซึง่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์หรอืการ

ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า	๑๐	เรื่อง

		กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	 โดยผ่านความเห็นชอบจาก	

คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	และจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

๑๓.๓.๔	อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์และอาจารย์ผูส้อบการค้นคว้าอสิระ	ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรและผูท้รงคณุวฒุิ

ภายนอกสถาบัน	 รวมไม่น้อยกว่า	๓	คน	ทั้งนี้	 ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก	หรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม	โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์	ต้องมีคุณวุฒิ	คุณสมบัติ	และผลงานทางวิชาการดังนี้	

กรณอีาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	ต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์	

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่

มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	ไม่น้อยกว่า	๑๐	เรื่อง

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	 หรือการค้นคว้าอิสระ	 โดยผ่านความเห็นชอบจาก	

คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	และจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

๑๓.๓.๕	อาจารย์ผู้สอน	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ	ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า	 ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน	 หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ	

การศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย	๑	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง

ทั้งนี้	อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

๑๓.๔	หลักสูตรระดับปริญญาเอก

๑๓.๔.๑	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า	หรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์	

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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๑๓.๔.๒	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	๓	คน	มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบ

เท่าที่มีต�าแหน่งศาสตราจารย์	 และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ	

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	 รายการ	 ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	 โดย	

อย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจ�านวน	หรอืมจี�านวนนกัศกึษา

น้อยกว่า	๑๐	คน	ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

๑๓.๔.๓	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

(๑)	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	 ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 หรือขั้นต�่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	 และเป็นผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปี

ย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

(๒)	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	(ถ้ามี)	ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ	ดังนี้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�า	ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์		

ไม่น้อยกว่า	๕	เรื่อง

กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีไ่ม่มคีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่�าหนดข้างต้น	ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้ี

ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ	์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย	และจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

๑๓.๔.๔	อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์	 ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน	 รวมไม่น้อยกว่า		

๕	คน	ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	 โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ	 คุณสมบัติ	 และผลงานทางวิชาการ		

ดังนี้

กรณอีาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	ต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์	

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่

มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	ไม่น้อยกว่า	๕	เรื่อง

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	

บัณฑิตวิทยาลัย	และจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

๑๓.๔.๕	อาจารย์ผู้สอน	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ	ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน	หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน	และต้องมีประสบการณ์ด้าน

การสอนและมีผลงานทางวิชาการ	ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๑	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร	อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่ง

ทางวิชาการต�่ากว่ารองศาสตราจารย์	ท�าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้

ทั้งนี้	อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

๑๓.๕	อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ	หลังส�าเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ

ปรญิญาโทได้	แต่ทัง้นีห้ากจะท�าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ผูส้อน	ในระดบัปรญิญาเอก	หรอืเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร	อาจารย์

ที่ปรึกษา	 วิทยานิพนธ์	 และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์	 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	ต้องมีผลงานทาง	 วิชาการภายหลังส�าเร็จการศึกษา	

อย่างน้อย	๑	รายการ	ภายใน	๒	ปี	หรือ	๒	รายการ	ภายใน	๔	ปี	หรือ	๓	รายการ	ภายใน	๕	ปี

ข้อ	๑๔	 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอน	 ทั้งนี้	 องค์ประกอบจ�านวนและหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย

ข้อ	๑๕	 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

๑๕.๑	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	๑	คน	ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์	

ดังนี้

กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์	 ข้อ	๑๓.๓.๓	 (๑)	และข้อ	๑๓.๕		

ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน	๕	คน	ต่อภาคการศึกษา	

กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	และด�ารงต�าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป	หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท

หรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึน้ไป	มผีลงานทางวชิาการตามเกณฑ์	ข้อ	๑๓.๔.๓	(๑)	และข้อ	๑๓.๕	ให้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์

หลักของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน	๑๐	คนต่อภาคการศึกษา
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กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 และด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษา	

เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	๑๕	คนต่อภาคการศึกษา	หากมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษา

มากกว่า	๑๕	คน	ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี

๑๕.๒	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	๑	คน	ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน	๑๕	คน

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก	ให้คิดสัดส่วนจ�านวนนักศึกษาที่ท�าวิทยานิพนธ์	๑	คน	เทียบได้กับ

จ�านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ	๓	คน	แต่ทั้งนี้	รวมแล้วต้องไม่เกิน	๑๕	คนต่อภาคการศึกษา

๑๕.๓	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม	 (ถ้ามี)	 ในกรณีที่มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระแล้ว	ตามข้อ	๑๕.๑	หรือ	๑๕.๒	แล้ว	อาจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม	 ได้อีก	

ไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก	ตามข้อ	๑๕.๑	หรือ	๑๕.๒	

ข้อ	๑๖	 ในคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่	

ดังนี้

๑๖.๑	องค์ประกอบ	

๑๖.๑.๑	คณบดีเป็นประธานกรรมการ

๑๖.๑.๒	กรรมการประกอบด้วย

(๑)	ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร	ทุกหลักสูตรที่สังกัดคณะ

(๒)	ผู้แทนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวนไม่เกิน	๔	คน	

(๓)	รองคณบดีคนหนึ่งที่คณบดีเสนอชื่อเป็นเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	๔	ปี	 และให้พ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระเมื่อ		

ตาย	ลาออก	ขาดคุณลักษณะ	หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน	หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ	และการพ้นจากต�าแหน่งให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย	

๑๖.๒	หน้าที่

๑๖.๒.๑	ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา	การประกันคุณภาพของหลักสูตร	การปรับปรุงหลักสูตร	และการพัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา	โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖.๒.๒	อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	

๑๖.๒.๓	พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ

๑๖.๒.๔	พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตรให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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๑๖.๒.๕	ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา	 การจัดตารางสอน	 	 การสอน	การวิจัย	 การสอบประมวล	

ความรู้	(Comprehensive	Examination)	และการสอบวัดคุณสมบัติ	(Qualifying	Examination)	กับบัณฑิตวิทยาลัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

๑๖.๒.๖	พจิารณาการโอนและเทยีบโอนผลการเรยีน	การลาพกัการเรยีน	การคนืสภาพการเป็นนกัศกึษา	และการลาออกของนกัศกึษา

๑๖.๒.๗	เสนอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

๑๖.๒.๘	หน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับนี้และตามที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย	

๑๖.๓	การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วยการประชุม	

สภามหาวิทยาลัย	มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ	๑๗	 ในการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหวิชาการที่มีการด�าเนินการโดยคณะจ�านวนมากกว่าหนึ่งคณะ	 ให้อธิการบดีแต่งตั้ง	

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้

๑๗.๑	องค์ประกอบ

๑๗.๑.๑	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	เป็นประธานกรรมการ

๑๗.๑.๒	กรรมการประกอบด้วย

(๑)	คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายของคณะที่ร่วมกันจัดหลักสูตร

(๒)	ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบสหวิชาการ

(๓)	ผู้แทนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร	จ�านวนไม่เกิน	๔	คน

(๔)	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ที่คณบดีบัณฑิตเสนอชื่อเป็นเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	๔	ปี	 และให้พ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	

เมื่อ	ตาย	ลาออก	ขาดคุณลักษณะ	หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน	หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ	และการพ้นจากต�าแหน่งให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย	

๑๗.๒	หน้าที่	ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	มีหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ใน	๑๖.๒

๑๗.๓	การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย	ราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การประชุมสภา

มหาวิทยาลัย	มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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หมวด	๕	

การรับเข้าศึกษา

ข้อ	๑๘		คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	

๑๘.๑	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 ตามที่หลักสูตรก�าหนด	และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร	และบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด

๑๘.๒	หลักสูตรระดับปริญญาโท

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ตามที่หลักสูตรก�าหนด	และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่ม

เติมตามที่คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตร	และบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด

๑๘.๓	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด	หรอืส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่รีะยะเวลาการศกึษา	

๖	ปี	และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	และบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด	

๑๘.๔	หลักสูตรระดับปริญญาเอก

๑๘.๔.๑	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก	ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	๓.๕๐	หรือ

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด	และมคีณุสมบตัอิืน่เพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	และบณัฑติ

วิทยาลัยก�าหนด	

๑๘.๔.๒	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 	 ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา	 โดยมีผลการเรียนดีมาก	 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	๓.๕๐	และมีพื้นความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพเพียงพอที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้	และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	และบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด

๑๘.๔.๓	มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบหรือประเมินความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ	๑๙		หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา	มีดังนี้

๑๙.๑	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	เป็นผู้ก�าหนดเงื่อนไข	วิธีการ	และจ�านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา	โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด	และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
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๑๙.๒	คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้	 ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก	

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด

๑๙.๓	คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี	 และมีคุณสมบัติตามข้อ	๑๘	 เข้าศึกษาหรือวิจัย

โดยไม่ขอรบัปรญิญาเป็นกรณพีเิศษเฉพาะรายได้	ทัง้นี	้ต้องได้รบัการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	และคณะกรรมการบณัฑติ

ศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด

๑๙.๔	ในกรณีที่ผู้สมัครก�าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรี	หรือปริญญาโท	แล้วแต่กรณี			การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร

ส่งหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาระดับใดระดับหนึ่งตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ข้อก�าหนดและประกาศของ

มหาวิทยาลัย

๑๙.๕	การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา	ให้ท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อ	๒๐		การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา

๒๐.๑	โดยการสอบข้อเขยีนและ/หรอืสอบสมัภาษณ์	หรอืวธิกีารอืน่ใดตามรปูแบบ	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารทีค่ณะสาขาวชิาสงักดั	และบณัฑติ

วิทยาลัยก�าหนด

๒๐.๒	โดยการคดัเลอืกจากบคุคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเข้าศกึษาเป็นกรณพีเิศษในบางรายวชิาทีเ่ปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษา

ประเภทไม่ขอรับหรือขอรับหน่วยกิต	แต่มิใช่การศึกษาเพื่อขอรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย	และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ	๑๘	แล้วแต่กรณี	และต้อง

ปฏิบัติตามประกาศ	ก�าหนดการลงทะเบียน	และการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ	๒๑		ประเภทของนักศึกษา	แบ่งเป็น	๓	ประเภทดังนี้

๒๑.๑	นักศึกษาสามัญ	หมายถึง	บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา	หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลอง

ศกึษาตามเงือ่นไขของแต่ละสาขาวชิา	ซึง่เมือ่ผ่านการประเมนิผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวชิา	จงึจะรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามหลกัสตูรในสาขา

วิชาต่างๆ	เพื่อรับปริญญา	หรือประกาศนียบัตร

๒๑.๒	นักศึกษาทดลองศึกษา	หมายถึง	นักศึกษาที่มีความรู้ไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ซึ่งเข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาแรก	

โดยมเีงือ่นไขว่าภาคการศกึษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดบัค่าคะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า	๓.๐๐	จงึจะเปลีย่นสถานภาพเป็นนกัศกึษาสามญัได้	หรอืเงือ่นไข

อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะก�าหนด

๒๑.๓	นักศึกษาร่วมศึกษา	หมายถึง	บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา	โดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร	ทั้งนี้	การด�าเนิน

การเกี่ยวกับนักศึกษาร่วมศึกษา	ให้เป็นไปตามข้อ	๒๖	ข้อ	๒๘	และข้อ	๓๗.๒๐	และประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อ	๒๒	 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา	

ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาก�าหนดรูปแบบ	หลักเกณฑ์	 วิธีการ	ส�าหรับการประชาสัมพันธ์และการจัดหานักศึกษาเข้าศึกษาใน

สาขาวิชาที่สังกัดคณะ	จึงน�าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้จัดท�าก�าหนดการ	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง	 เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย		

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับคณะที่สาขาวิชาสังกัดและสาขาวิชาที่	

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาด�าเนินการรับสมัคร	จัดสอบคัดเลือก	และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนทราบ

ข้อ	๒๓	 การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

๒๓.๑	หลักเกณฑ์และก�าหนดการรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๒๓.๒	ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา	จะมีสภาพเป็นนักศึกษาตามข้อ	๒๑	เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ข้อ	๒๔		การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษา	 ขณะที่นักศึกษาก�าลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	นักศึกษาสามารถศึกษาข้ามสถาบันได้	

ดังนี้

๒๔.๑	นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั	อาจลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของสถาบนั	การศกึษาอืน่ได้	เพือ่น�าหน่วยกติและผลการ

ศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	 โดยให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันการศึกษาอื่น

ที่คณะต้นสังกัด	เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	และได้รับอนุมัติจากคณบดี

บณัฑติวทิยาลยั	แล้วให้นกัศกึษาน�าหนงัสอืขอลงทะเบยีนข้ามสถาบนัจากบณัฑติวทิยาลยัไปขออนญุาตลงทะเบยีนในสถาบนัการศกึษาอืน่	โดยต้อง

ปฏิบัติตามข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันการศึกษาอื่นก�าหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการ

ศกึษาให้เป็นไปตามข้อ	๒๘การโอนผลการเรยีนและการเทยีบโอนผลการเรยีนให้เป็นไปตามข้อ	๓๑	การแสดงผลการศกึษาให้ด�าเนนิการตามข้อ	๓๗	

โดยอนุโลม

๒๔.๒	นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของสถาบนัการศกึษาอืน่	อาจลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของมหาวทิยาลยัได้	เพือ่น�าหน่วยกติและผลการ

ศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต้นสังกัด	 โดยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นยื่น

ค�าร้องขอลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของมหาวทิยาลยัทีค่ณะเปิดสอนรายวชิาทีจ่ะขอลงทะเบยีนเรยีน	พร้อมหนงัสอืขอลงทะเบยีนเรยีนข้ามสถาบนัจาก

สถานศกึษาต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	หรอืคณะกรรมการบณัฑติ

ระหว่างคณะ	และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ	 ระเบียบ	ประกาศ	และ	

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ	๒๘	 โดยอนุโลม	และการออกใบรายงานผลการ

ศึกษาให้เป็นไปตามข้อ	๓๗.๒๐
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หมวด	๖	

การลงทะเบียนเรียน

ข้อ	๒๕		การลงทะเบียนเรียนในระบบไตรภาคและระบบจตุรภาค	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ	๒๖		การลงทะเบียนเรียนส�าหรับระบบทวิภาค	ให้เป็นดังนี้

๒๖.๑	ก�าหนดวัน	และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๒๖.๒	การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา	ให้นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการเรยีนหรอืแผนการศกึษา	ซึง่อาจเป็นแผนการเรยีนเฉพาะ

รายบุคคล	หรือแผนการเรียนเป็นกลุ่มหรือหมู่เรียน

การก�าหนดหลักเกณฑ์	องค์ประกอบ	วิธีการ	และขั้นตอนการท�า	การบริหารและการจัดการแผนการเรียนหรือแผนการศึกษารายวิชาแกน

ร่วมระหว่างสาขาวชิาและวชิาอืน่ๆ	ในระดบับณัฑติศกึษา	ให้ท�าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยั

๒๖.๓	การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์	 ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช�าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	 ว่าด้วย		

การเก็บเงินค่าหน่วยกิต	และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว	ภายในก�าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๒๖.๔	นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าศกึษาในภาคการศกึษาใด	จะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในภาคการศกึษานัน้เป็นจ�านวนหน่วยกติ

ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา	

จะถูกมหาวิทยาลัยคัดชื่อออก		เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด

๒๖.๕	นกัศกึษาทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยสมบรูณ์ในภาคการศกึษาใด	ภายในก�าหนดเวลาตามประกาศของมหาวทิยาลยั	จะไม่มี

สิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น	เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด	

๒๖.๖	การลงทะเบียนเรียนรายวิชา	 ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ	 ในแต่ละภาคการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก	 ในขณะที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา	

การค้นคว้าอิสระ	ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการลงทะเบียนเรียน	

๒๖.๗	จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

๒๖.๗.๑	นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตามประเภทนักศึกษา	ดังนี้

(๑)	นักศึกษารูปแบบในเวลาราชการ	ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา	ไม่ต�่ากว่า	๙	หน่วยกิต	และไม่เกิน	๑๕	หน่วยกิตในภาค

การศกึษาปกต	ิการลงทะเบยีนเรยีนต�า่กว่าทีก่�าหนดจะกระท�าได้เฉพาะในภาคฤดรู้อนหรอืภาคการศกึษาทีน่กัศกึษาจะเรยีนรายวชิาครบตามหลกัสตูร

(๒)	นักศึกษารูปแบบนอกเวลาราชการ	ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ต�่ากว่า	๔	หน่วยกิต	และไม่เกิน	๑๐	หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ	และไม่เกิน	๖	หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
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๒๖.๗.๒	การลงทะเบียนรายวิชาที่มีจ�านวนหน่วยกิตต�่ากว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ในข้อ	๒๖.๗.๑	ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัหรอือาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระหลกั	และประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	ให้คณบดทีีส่าขาวชิาสงักดัพจิารณา

อนุมัติ

๒๖.๗.๓	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชา	 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา	 ตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาได้		

โดยจะต้องมีจ�านวนหน่วยกิตรวม	ในแต่ละภาคการศึกษา	ตามข้อ	๒๖.๗.๑

ข้อ	๒๗		การลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา	 (Audit)	 โดยไม่นับหน่วยกิต	นักศึกษาทุกสาขาวิชาอาจลงทะเบียนเรียนขอร่วมศึกษาใน	

รายวิชาใดๆ	ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยไม่นับหน่วยกิต	ดังนี้

๒๗.๑	นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา	โดยไม่นับหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาอาจสอบหรือไม่สอบก็ได้

๒๗.๒	นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตได้	ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

นั้น	โดยต้องช�าระค่าหน่วยกิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ	๒๘	การลงทะเบียนข้ามสถาบันการศึกษา

๒๘.๑	นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน	ณ	สถาบันการศึกษาอื่นได้	 โดยให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอลงทะเบียนข้ามสถาบันพร้อมเอกสารที่	

เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ที่คณะต้นสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	 หรือ	

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์หลัก	ดังนี้

๒๘.๑.๑	รายวิชาที่หลักสูตรก�าหนด	ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอน	

๒๘.๑.๒	รายวิชาที่สถาบันการศึกษาอื่นเปิดสอนในระดับการศึกษาเดียวกันต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้	 โดยมีเนื้อหาสาระ

ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร

๒๘.๑.๓	รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	หรือการท�าวิทยานิพนธ์	หรือการค้นคว้าอิสระ

๒๘.๒	ให้น�าหน่วยกติและผลการศกึษาของรายวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนข้ามสถาบนัการศกึษาไปเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรทีน่กัศกึษา

ศึกษาอยู่	

๒๘.๓	การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ	๒๔

ข้อ	๒๙		การขอถอน	ขอเพิ่ม	หรือของดรายวิชา

๒๙.๑	การขอถอน	ขอเพิม่	หรอืของดรายวชิาเรยีน	ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอถอน	ขอเพิม่	หรอืของดรายวชิาเรยีนทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความ

เหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัหรอือาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระหลกัแล้วแต่กรณ	ีและได้รบัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร		ในกรณทีีย่งัไม่มอีาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัหรอือาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระหลกั	ให้ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร

เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ	และให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติการขอถอน		ขอเพิ่ม	หรือของดรายวิชาเรียน
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๒๙.๒	การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาเรียน	ต้องกระท�าภายใน	๒	สัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษาปกติ	 หรือภายในสัปดาห์แรกของ	

ภาคฤดูร้อน	ทั้งนี้จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องเป็นไปตามข้อ	๒๖.๗

๒๙.๓	การของดเรยีนรายวชิาใด	ต้องกระท�าภายในสปัดาห์ที	่๓	ถงึ	สปัดาห์ที	่๑๐	ของภาคการศกึษาปกต	ิหรอืภายในสปัดาห์ที	่๒	ถงึสปัดาห์

ที่	๔	ของภาคฤดูร้อน	การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังก�าหนดระยะเวลาตามวรรคแรกจะกระท�ามิได้	เว้นแต่จะของดทุกรายวิชาในภาคการศึกษา

นัน้	ทัง้นีต้้องได้รบัอนมุตัเิช่นเดยีวกบัข้อ	๒๙.๑	ก่อนวนัสอบปลายภาคการศกึษาเป็นเวลา	๒	สปัดาห์ส�าหรบัภาคการศกึษาปกตแิละ		๑	สปัดาห์ส�าหรบั

ภาคฤดูร้อน	

ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นคณบดทีีส่าขาวชิาสงักดัอาจอนมุตัใิห้นกัศกึษาถอนหรอืเพิม่รายวชิาหรอืงดเรยีนบางรายวชิา	ภายหลงัก�าหนดเวลา

ได้แล้วแต่กรณี

ข้อ	๓๐	 การช�าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา

๓๐.๑	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	แต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา	ต้องช�าระค่าธรรมเนียม	เพื่อรักษาสภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

๓๐.๒	การลงทะเบียนช�าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา	ต้องกระท�าให้แล้วเสร็จภายใน	๒	สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ	

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน	มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ทั้งนี้ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษา

จะต้องด�าเนินการรักษาสภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยภายในภาคการศึกษานั้น

๓๐.๓	กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนและช�าระค่าธรรมเนียม	 เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามก�าหนดเวลาในปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของ

มหาวิทยาลัย	ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ	๓๑		การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน	

การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบัน	และการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

อื่นให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย	และตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ	๓๒		การเปลี่ยนสาขาวิชา	รูปแบบการศึกษา	และระดับการศึกษา

๓๒.๑	การเปลี่ยนสาขาวิชา

๓๒.๑.๑	นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าศกึษาในสาขาวชิาหนึง่สามารถเปลีย่นสาขาวชิาใหม่ได้โดยให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอเปลีย่น

สาขาวิชาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ที่คณะต้นสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม	คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม	่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะของคณะที่รับเข้าศึกษา

ใหม่	ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	แล้วแจ้งส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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๓๒.๑.๒	นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า	๘	หน่วยกิต	มีรายวิชาที่สามารถ

โอนเข้าสาขาวชิาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า	๖	หน่วยกติ	และทกุวชิาทีจ่ะขอโอนต้องได้ระดบัคะแนนไม่ต�า่	B	หรอื	S	แล้วแต่กรณ	ีและได้ศกึษามาแล้วไม่เกนิ	

๕	ปี

๓๒.๑.๓	นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท	แผน	ก	แบบ	ก	๑	และหลักสูตรปริญญาเอก	แบบ	๑	อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้

ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย	๑	ภาคการศึกษา	และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน	๕	ปี	โดยมีศักยภาพในการท�าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้

๓๒.๑.๔	ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาให้นับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม่	

๓๒.๑.๕	การโอนหน่วยกิตรายวิชาให้กระท�าได้ตามข้อ	๓๑

๓๒.๒	การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาโดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชา	 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็นอย่างยิ่งอาจอนุมัติให้นักศึกษารูปแบบใน

เวลาราชการไปศกึษาในรปูแบบเวลานอกราชการได้	และนกัศกึษารปูแบบนอกเวลาราชการไปศกึษารปูแบบในเวลาราชการกไ็ด้	โดยให้นกัศกึษายืน่

ค�าร้องการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ที่คณะต้นสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		

คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	หรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะ	ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณาอนมุตัิ	แล้วแจ้งให้ส�านกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

๓๒.๒.๑	นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา	จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ	รวมทั้งช�าระค่าหน่วยกิต

และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาที่ได้อนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่

๓๒.๒.๒	หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา	 ให้พิจารณารับโอน

ผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า	B	หรือ	S	แล้วแต่กรณี	รายวิชาที่รับโอนผลการเรียนให้รวมเป็นหน่วยกิต

ตามหลักสูตรที่ศึกษา	และให้น�าไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๓๒.๒.๓	การขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน

พร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	ทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ

หรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะ	ให้คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยัพจิารณาอนมุตัิ	แล้วให้บณัฑติวทิยาลยัแจ้งให้ส�านกัส่งเสรมิวชิาการ

และงานทะเบียนทราบ

๓๒.๓	การเปลี่ยนระดับการศึกษา

๓๒.๓.๑	การเปลีย่นระดบัการศกึษาอาจเป็นการเปลีย่นจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทไปเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก	หรอืเป็นการ

เปลี่ยนจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทก็ได้

๓๒.๓.๒	การเปลีย่นระดบัการศกึษา	จะกระท�าได้แต่เฉพาะกรณทีีเ่ป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัและไม่มกีารเปลีย่นแปลงสาขาวชิา

๓๒.๓.๓	กรณีที่อยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้	มีหลักเกณฑ์ดังนี้
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(๑)	เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท	แผน	ก	ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปรับ	
ยกระดับการศึกษาให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้	และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

(๒)	เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีส่อบตกในการสอบวดัคณุสมบตัิ	อาจขอรบัการพจิารณาเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาโท
แทนก็ได้

๓๒.๓.๔	การโอนการเทียบโอนผลการเรียนและการแสดงผลการศึกษามีหลักเกณฑ์	ดังนี้
(๑)	กรณกีารเปลีย่นระดบัการศกึษาจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก	ไม่สามารถโอนหรอืเทยีบ

โอนผลการการเรียนรายวิชาที่ศึกษาระดับปริญญาโทเข้าเป็นผลการเรียนระดับปริญญาเอก	การแสดงผลการศึกษาให้น�ารายวิชาเรียนและผลการ
เรยีนระดบัปรญิญาโทมาแสดงไว้เป็นส่วนหนึง่ต่างหาก	แต่ไม่น�ามารวมคดิค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม	พร้อมทัง้ระบเุปลีย่นระดบัการศกึษาจากระดบั
ปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก

(๒)	กรณเีปลีย่นระดบัการศกึษาจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท	ให้โอนผลการเรยีนและเทยีบ
โอนผลการเรียนจากระดับการศึกษาเดิมรวมเป็นผลการเรียนหลักสูตรใหม่ที่เข้าศึกษาได้ทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า	B	หรือ	S	แล้วแต่กรณี	
หลักเกณฑ์การโอนและเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่มีโครงสร้างเนื้อหาขั้นก้าวหน้า	 (Advance	Course)	 ในระดับปริญญาเอกให้โอนและเทียบ	
โอนผลการเรียนกับรายวิชาและกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาโทที่มีโครงสร้างเนื้อหาเป็นแนวทางเดียวกันได้ทั้งหมด	(กรณีนี้	๑	รายวิชาระดับปริญญาเอก
สามารถโอนและเทยีบโอนผลการเรยีนกบัรายวชิาระดบัปรญิญาโทได้	๑	รายวชิาหรอืมากกว่า	๑	รายวชิา)	ส่วนรายวชิาในระดบัปรญิาเอกทีม่โีครงสร้าง
เนื้อหาไม่อยู่ในขั้นก้าวหน้า	 (Non-Advance	Course)	 ให้โอนและเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนกับรายวิชาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติตาม	
ข้อ	๓๑	 ได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน	 และให้น�าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย	 ของรายวิชาที่รับโอนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรที่	
ได้รบัอนมุตัเิข้าศกึษาใหม่ได้	การแสดงผลการศกึษาให้น�ารายวชิาทีไ่ด้รบัโอนหรอืเทยีบโอนผลการเรยีนไว้เป็นส่วนหนึง่ต่างหาก	พร้อมทัง้ระบเุปลีย่น
ระดับการศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท

๓๒.๓.๕	ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษา	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา	ขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผล
การเรียน	พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ที่คณะต้นสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผล		
การพิจารณาต่อส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ	๓๓		การลาพักการเรียน

๓๓.๑	นักศึกษาอาจยื่นค�าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้	
๓๓.๑.๑	ถูกเกณฑ์	หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ
๓๓.๑.๒	การท�าการวิจัยในหลักสูตรหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ	หรือได้รับทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษาซึ่งสาขาวิชาเห็นสมควรสนับสนุน
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๓๓.๑.๓	เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาเกินกว่าร้อยละ	๒๐	ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาตามค�าวินิจฉัยของแพทย์

โดยมีใบรับรองแพทย์	 จากสถานพยาบาลของทางราชการ	หรือสถาน	พยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย	ว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวง

สาธารณสุขก�าหนด

๓๓.๑.๔	มคีวามจ�าเป็นส่วนตวัโดยยืน่ค�าร้องขอลาพกัการเรยีนทัง้นีต้้องได้ลงทะเบยีนเรยีนโดยสมบรูณ์ในมหาวทิยาลยัมาแล้วอย่าง

น้อย	๑	ภาคการศึกษา

๓๓.๒	ในการลาพกัการเรยีนให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นผูอ้นมุตัิ	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ

๓๓.๓	การลาพักการเรียนตามข้อ	๓๓.๑.๓	และ	๓๓.๑.๔	ให้อนุมัติได้	ครั้งละไม่เกิน	๑	ภาคการศึกษา	ถ้านักศึกษายังมีความจ�าเป็นต้อง	

ลาพักการเรียนต่อไป	ให้ยื่นค�าร้องขอลาพักการเรียนใหม่	ทั้งนี้จะลาพักการเรียนได้ไม่เกิน	๒	ภาคการศึกษาติดต่อกัน

๓๓.๔	ในกรณทีีน่กัศกึษาได้รบัอนมุตัใิห้ลาพกัการเรยีนตามข้อ	๓๓.๑.๓	และ	๓๓.๑.๔	ให้นบัระยะเวลาทีล่าพกัการเรยีนรวมอยูใ่นระยะเวลา

การศึกษาด้วย

๓๓.๕	ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน	นักศึกษาต้องช�าระเงินค่าธรรมเนียม	 เพื่อรักษาสภาพนักศึกษา	มิฉะนั้นจะพ้นจากสภาพ

นักศึกษา	โดยให้ปฏิบัติตามข้อ	๓๑	โดยอนุโลม

๓๓.๖	นกัศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ลาพกัการเรยีนเมือ่จะกลบัเข้าเรยีน	ต้องยืน่ค�าร้องขอกลบัเข้าเรยีนต่อทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	 ให้คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	 แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ	ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติก่อนก�าหนดการลงทะเบียนเรียน	 ไม่น้อย

กว่า	๑	สัปดาห์

ข้อ	๓๔		การลาออก

นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะลาออกจากการเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั	ให้ยืน่ค�าร้องทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะหรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะและให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยั	พจิารณา

อนุมัติ	แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

ข้อ	๓๕		การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

๓๕.๑	 ตาย

๓๕.๒	 ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก

๓๕.๓	 ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ส�าเร็จการศึกษา
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๓๕.๔	 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	๒.๕๐	ติดต่อกันเกิน	๒	ภาคการศึกษา

๓๕.๕	 ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่ก�าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามข้อ	๑๑

๓๕.๖	 ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน	และหรือไม่ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่ก�าหนด

๓๕.๗	 ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ	๓๑	ภายในเวลาที่ก�าหนด

๓๕.๘	 สอบประมวลความรู้	หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่	๓	ไม่ผ่าน

๓๕.๙	 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระครั้งที่	๒	ไม่ผ่าน

๓๕.๑๐		หลังสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระ	ครั้งที่	 ๑	 ไม่ผ่าน	 โดยด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ	

การค้นคว้าอิสระ	และด�าเนินการเสนอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	ครั้งที่	๒	ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

๓๕.๑๑		ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษา

๓๕.๑๒		ถูกจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด	เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�า	โดยประมาท

๓๕.๑๓		มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	เพราะนักศึกษาขาดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร	หรือกระท�าผิดข้อบังคับ	

ระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย

๓๕.๑๔		มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	 เพราะกระท�าความผิด	 จริยธรรม	จรรณยาบรรณทางวิชาการ	หรือวินัยนักศึกษา		

ตามข้อ	๕๐

ข้อ	๓๖		การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

นกัศกึษาทีพ้่นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามข้อ	๓๕.๖	และ	๓๕.๗	อาจยืน่ค�าร้องขอคนืสภาพการเป็นนกัศกึษาทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะให้	

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ	ดังนี้

๓๖.๑	การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง	ของระยะเวลาการศึกษาด้วย	

๓๖.๒	นกัศกึษาต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษาพร้อมทัง้ค่าธรรมเนยีมการศกึษาตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั	โดยให้ช�าระ

ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ	 การคืนสภาพและช�าระค่าบ�ารุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่

นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษาด้วย

๓๖.๓	นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาแล้ว	ให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพนักศึกษาเดิมก่อนพ้นสภาพนักศึกษา
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หมวด	๗	

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ข้อ	๓๗	การวัดและประเมินผลการศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	มีดังนี้

๓๗.๑	การสอบรายวิชา	นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน	 เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอน	หรืองดเรียนโดยถูกต้องตาม

ระเบยีบ	ให้อาจารย์ประจ�าวชิาส่งผลการสอบรายวชิาตามแบบฟอร์มของส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	และคณบดีที่เกี่ยวข้อง	แล้วแจ้งให้ส�านัก	

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันสอบ

๓๗.๒	การสอบประมวลความรู้	 (Comprehensive	Examination)	 เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า	หรือการสอบทั้งสองแบบ	

ข้างต้น	ส�าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาโท	แผน	ข	การสอบประกอบด้วยวชิาสาขาวชิาเอกเฉพาะ	และสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง	โดยให้มคีณะกรรมการ

สอบประมวลความรู้เป็นผู้สอบ	ทั้งนี้การสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย	

๓๗.๓	การสอบวิทยานิพนธ์	 เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท	แผน	ก	และนักศึกษาใน

หลกัสตูรปรญิญาเอก	ประกอบด้วย	การตรวจเนือ้หาโดยรวม	และประเมนิคณุภาพผลงาน	การทดสอบความรูข้องนกัศกึษาด้วยวธิกีารสอบปากเปล่า	

และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ	 โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ	ทั้งนี้การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย

๓๗.๔	การสอบการค้นคว้าอสิระ	เป็นการสอบเพือ่ประเมนิผลการค้นคว้าอสิระของนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาโท	แผน	ข	โดยคณะกรรมการ

สอบการค้นคว้าอสิระ	ประกอบด้วย	การตรวจเนือ้หาโดยรวม	และประเมนิคณุภาพผลงานการทดสอบความรูข้องนกัศกึษาด้วยวธิกีารสอบปากเปล่า	

และการประชมุพจิารณาผลงานของกรรมการ	โดยให้มคีณะกรรมการการสอบค้นคว้าอสิระเป็นผูส้อบ	ทัง้นีก้ารสอบค้นคว้าอสิระให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย

๓๗.๕	การสอบวัดคุณสมบัติ	 เป็นการสอบข้อเขียน	หรือการสอบปากเปล่า	หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	

ส�าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาเอกเพือ่ประเมนิว่านกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเพยีงพอและมคีวามพร้อมในการท�าวทิยานพินธ์	โดยมคีณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบ			ให้ผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ	มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก	ทั้งนี้		การสอบวัด

คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

๓๗.๖	การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ	 ส�าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศของ	

บัณฑิตวิทยาลัย
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๓๗.๗	การสอบประมวลความรู้	การสอบวัดคุณสมบัติ	และการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามข้อ	๓๗.๒,	๓๗.๕,	
๓๗.๖	ให้บัณฑิตวิทยาลัยก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสอบเป็นประกาศ	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

๓๗.๘	การประเมินผลการศึกษา	ให้กระท�าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
๓๗.๙	สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา

๓๗.๙.๑	สญัลกัษณ์	มค่ีาระดบัคะแนนประเมนิผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาแสดงไว้ด้วยสญัลกัษณ์ซึง่มคีวามหมายและค่าระดบั
คะแนนประจ�าสัญลักษณ์	ดังนี้

สัญลักษณ์	 ความหมาย	 				 ค่าระดับคะแนน
A	 	 	 ดีเลิศ	(Excellent)	 	 ๔.๐๐
B+		 	 ดีมาก	(Very	Good)				 ๓.๕๐
B	 	 	 ดี	(Good)		 			 ๓.๐๐
C+		 	 ค่อนข้างดี	(Fairly	Good)	 ๒.๕๐
C	 	 	 พอใช้	(Fair)	 	 		๒.๐๐
D+		 	 อ่อน	(Poor)	 	 		๑.๕๐
D	 	 	 อ่อนมาก	(Very	Poor)	 		๑.๐๐
F	 	 	 ตก	(Failed)	 	 		๐.๐๐

๓๗.๙.๒	สญัลกัษณ์	ซึง่ไม่มค่ีาระดบัคะแนนประจ�าผลการสอบของแต่ละรายวชิาแสดงไว้ด้วยสญัลกัษณ์ต่างๆ	ซึง่มคีวามหมาย	ดงันี้
สัญลักษณ์	 ความหมาย
S	 	 	 ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์	(Satisfactory)	
U	 	 	 ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์	(Unsatisfactory)
I	 	 	 รอการประเมินผล	(Incomplete)
P	 	 	 การศึกษายังไม่สิ้นสุด	(in	Progress)
W	 	 	 ถอนหรืองดการศึกษา	(Withdrawn)
AU		 	 การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต	(Auditory)
X	 	 	 ยังไม่ได้รับผลการประเมิน	(No	Reported)	
R	 	 	 การเรียนรายวิชาซ�้า	(Repeated)

๓๗.๑๐	 รายวชิาทีอ่ยูใ่นหมวดวชิาแกนของหลกัสตูร	จะต้องได้สญัลกัษณ์ไม่ต�า่กว่า	C	ถ้าได้สญัลกัษณ์ต�า่กว่าทีร่ะบไุว้ข้างต้น	ต้องลงทะเบยีน

ซ�้ารายวิชาเดิมในหมวดวิชาบังคับ	ถ้าเป็นรายวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทนได้	



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

50

๓๗.๑๑	 การให้	F	สามารถกระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้

๓๗.๑๑.๑	 นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก

๓๗.๑๑.๒	 นกัศกึษาขาดสอบ	โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากอาจารย์ผูร้บัผดิชอบวชิาประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	และคณบดี

ที่สาขาวิชาสังกัด

๓๗.๑๑.๓	 ทุจริตในการสอบ

๓๗.๑๑.๔	 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์	 I	 เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานภายในเงื่อนไขระยะเวลาของ	

การประเมินผล	I	ในแต่ละกรณีตามข้อ	๓๗.๑๔	และ	๓๗.๑๕

๓๗.๑๒	 การให้	S	หรอื	U	กระท�าได้	ทัง้กรณไีม่มหีน่วยกติ	ประกอบด้วยการสอบพเิศษ	อาท	ิการสอบภาษาต่างประเทศ	การสอบวดัคณุสมบตัิ	

การสอบประมวลความรู	้หรอืกรณมีหีน่วยกติ	ประกอบด้วย			การประเมนิผลรายวชิาเรยีนทีเ่ป็นรายวชิาเสรมิตามข้อก�าหนดของหลกัสตูรระดบับณัฑติ

ศึกษา	 รายวิชาแกนร่วมระหว่างสาขาวิชาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะขั้นบัณฑิตศึกษา	 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	 โดยความเห็นชอบจาก	

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย	และการประเมินความก้าวหน้าหน่วยกิตการลงทะเบียนท�าวิทยานิพนธ์	หรือการค้นคว้าอิสระ

๓๗.๑๓	 การให้	I	สามารถกระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้	

๓๗.๑๓.๑	 นกัศกึษาไม่ได้สอบและ/หรอืไม่ส่งผลงาน	เพราะป่วยโดยมหีนงัสอืรบัรองจากแพทย์	แต่นกัศกึษาต้องมเีวลาเรยีนอย่าง

น้อยร้อยละ	๘๐	หรือ

๓๗.๑๓.๒	 นักศึกษาไม่ได้สอบ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัย	 ทั้งนี้	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน	 และประธาน	

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๓๗.๑๓.๓		การให้	I	ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ

๓๗.๑๔	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องระบุข้อก�าหนดของการแก้	I	ดังนี้

๓๗.๑๔.๑		ให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมใน	๑	เดือน	นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการสอบ	หรือ

๓๗.๑๔.๒		ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป	หรือ

๓๗.๑๔.๓		ให้เรียนซ�้าวิชาเดิมในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน

๓๗.๑๔.๔		การระบุข้อก�าหนดการแก้	 I	 ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการแก้	 I	 วิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อ	๓๗.๑๔.๑	หรือ	๓๗.๑๔.๒	หรือ	

๓๗.๑๔.๓	ให้นักศึกษาทราบ	พร้อมกับท�าบันทึกแจ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่สาขาวิชาสังกัดทราบ

๓๗.๑๕	 การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์	I	นักศึกษาจะต้องด�าเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์	I	ดังนี้

๓๗.๑๕.๑		สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมภายใน	๑	เดือน	นับจากวันที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งผล	การสอบ	หรือ	

๓๗.๑๕.๒		ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษาถัดไป	หรือ
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๓๗.๑๕.๓	 ได้เรียนซ�้าอีก	๑	ครั้ง	ในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน

๓๗.๑๕.๔		ให้คณบดทีีส่าขาวชิาสงักดัอนมุตัผิลการเปลีย่นแปลงสญัลกัษณ์	I	แล้วแจ้งผลการอนมุตัใิห้ส�านกัส่งเสรมิวชิาการและ

งานทะเบียนทราบ

๓๗.๑๖		การให้	W	กระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้

๓๗.๑๖.๑		ในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนหรืองดเรียนรายวิชาตามข้อ	๓๐

๓๗.๑๖.๒		นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้

๓๗.๑๖.๓		นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว

๓๗.๑๗		การให้	AU	กระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษา	 โดยไม่นับหน่วยกิต	และต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อย

กว่าร้อยละ	๘๐	แต่หากนกัศกึษามเีวลาเรยีน	หรอืปฏบิตักิารน้อยกว่าร้อยละ	๘๐	จะต้องประเมนิผลด้วยสญัลกัษณ์	U	โดยไม่ต้องลงทะเบยีนเรยีนซ�้า

๓๗.๑๘		การให้	X	กระท�าได้เฉพาะวชิาทีย่งัไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศกึษา	ของรายวชิานัน้ๆ	ตามก�าหนด	โดยไม่ต้องลงทะเบยีน

เรียนซ�้า

๓๗.๑๙		การให้	P	หรือ	S	หรือ	U	ในการแสดงผลการเรียนรายวิชาเรียน	การสอบพิเศษ	และความก้าวหน้าการท�าวิทยานิพนธ์	การค้นคว้า

อิสระ	ดังนี้

๓๗.๑๙.๑		การให้	P	รายวชิาเรยีน	กระท�าได้เฉพาะรายวชิาทีม่กีารสอนหรอืปฏบิตังิานต่อเนือ่ง	กนัมากกว่า	๑	ภาคการศกึษา	และ/

หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	หรือคณะ

กรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ

๓๗.๑๙.๒		การแสดงผลการสอบภาษาต่างประเทศ	การสอบวดัคณุสมบตั	ิและการสอบประมวลความรู	้S	คอื	ผลการประเมนิผ่าน

เกณฑ์	U	คือ	ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

๓๗.๑๙.๓		การประเมนิผลความก้าวหน้าในการท�าวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระของนกัศกึษาแต่ละภาคการศกึษา	ให้ประเมนิ

ด้วยสัญลักษณ์	“S”	หรือ	“U”	ซึ่งมีความหมาย	ดังนี้

S	หมายถึง	ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ

(1)	U	หมายถึง	ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัย	ไม่เป็นที่พอใจ	คืออยู่ในกรณี	ดังต่อไปนี้นักศึกษาลงทะเบียน

ท�าวิทยานิพนธ์	หรือการค้นคว้าอิสระแล้วในภาคการศึกษานั้น		แต่ยังมิได้ด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	หรือ

(2)	นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยการท�าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ก�าหนด	ตามประกาศของคณะที่

สาขาวิชาสังกัด
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๓๗.๒๐	 การให้สัมฤทธิบัตร	ให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกสัมฤทธิบัตรให้ดังนี้
๓๗.๒๐.๑	 นักศึกษาร่วมศึกษาตามข้อ	๒๑.๓	และการศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อที่	 ๒๔.๒	และมีความประสงค์ให้

มหาวิทยาลัยวัดผลการศึกษาตามข้อ	๓๗.๙.๑	และ	๓๗.๙.๒	ให้มหาวิทยาลัยออกสัมฤทธิบัตรในรายวิชานั้น
๓๗.๒๐.๒	 การออกสัมฤทธิบัตรอื่นๆ	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ	๓๘		การเรียนซ�้าหรือเรียนแทน
๓๘.๑	ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนครบจ�านวนหน่วยกติตามแผนการเรยีนของหลกัสตูรทีศ่กึษาแล้ว	ผลการประเมนิผลการศกึษามค่ีาระดบั

คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	๓.๐๐	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาที่สอบได้ต�่ากว่า	B	หรือจะเลือกเรียนวิชาวิชาเดิม	หรือวิชาอื่น	ในหมวด
เดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้	โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

๓๘.๒	ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใด	 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้าอีกครั้ง	 หรือในกรณีที่ได้รับผลการเรียนที่ต�่ากว่า	B		
อาจขอเรยีนนัน้ซ�า้อกีหนึง่ครัง้	หรอือาจเลอืกเรยีนรายวชิาอืน่ในหมวดวชิาเดยีวกนัรายวชิาทมีเีนือ้หาคล้ายกนัในหลกัสตูรแทนกนัได้	โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ
ของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอลงทะเบยีนเรยีนซ�้าหรอืเรยีนแทน	ทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัหรอื
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก	ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	หรือ	ประธาน
คณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะ	ให้คณบดทีีส่าขาวชิาสงักดัพจิารณาอนมุตัิ	ก่อนก�าหนดการลงทะเบยีนเรยีน	แล้วให้คณะแจ้งส�านกัส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียนทราบ	ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์	R	ให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดง
ไว้ในใบแสดงผลการเรียนและน�าไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ	๓๙		การเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนครบจ�านวนหน่วยกติตามแผนการเรยีนของหลกัสตูรทีศ่กึษาแล้ว		และผลการประเมนิผลการศกึษามค่ีาระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสมเกนิ	๓.๐๐	นกัศกึษาอาจขอเรยีนรายวชิาเดมิเพือ่เปลีย่นค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมได้	ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอลงทะเบยีนเรยีน
เพือ่เปลีย่นค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม	ทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ความเหน็ชอบจากประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	ประธานคณะกรรมการบณัฑติ
ศึกษาประจ�าคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ	แล้วให้คณะแจ้งส�านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ	ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์	R	และให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดง
ไว้ในใบแสดงผลการเรียน	และน�าไปคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ	๔๐		การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ	

การลงโทษนกัศกึษาทีท่จุรติในการสอบให้อาจารย์ผูค้วบคมุและก�ากบัการสอบบนัทกึข้อวนิจิฉยัน�าเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	ให้คณบดี

ที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ	แล้วให้คณะแจ้งส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ	โดยพิจารณาตามสมควรแต่กรณี	ดังต่อไปนี้	
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๔๐.๑	ให้ได้สัญลักษณ์	F	ในรายวิชาที่ทุจริต	หรือ	
๔๐.๒	ให้ได้สัญลักษณ์	F	ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น	หรือ
๔๐.๓	ให้ได้สัญลักษณ์	 F	 ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น	 และให้พักการศึกษาในภาคการเรียนถัดไปไม่น้อยกว่า		

๑	ภาคการศึกษา
ข้อ	๔๑		การนับจ�านวนหน่วยกิต

๔๑.๑	การนบัจ�านวนหน่วยกติสะสมของนกัศกึษา	เพือ่ให้ครบตามทีห่ลกัสตูรก�าหนดให้นบัเฉพาะจ�านวนหน่วยกติทีก่�าหนดในหลกัสตูรของ
รายวิชาที่สอบได้เท่านั้น	 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเฉพาะจ�านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้	
ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว

๔๑.๒	การรวมจ�านวนหน่วยกิต	 เพื่อใช้ในการค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน	 ในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง	ให้นับจ�านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข้อ	๔๒	 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย	ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี	๒	ประเภท	คือ	ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค	และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	
การค�านวณ	ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ท�า	ดังนี้

๔๒.๑	ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค	 ให้ค�านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น	 โดยเอาผลรวมของผลคูณของ
หน่วยกติกบัค่าระดบัคะแนนของผลการศกึษาแต่ละรายวชิาเป็นตวัตัง้	หารด้วยจ�านวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทีผ่ลการศกึษามค่ีาระดบัคะแนนใน
ภาคการศึกษานั้นๆ	ให้มีทศนิยมสองต�าแหน่ง	โดยปัดเศษจากต�าแหน่งที่สามที่มีค่า	๕	ขึ้นไป	

๔๒.๒	ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	ให้ค�านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	จนถึงการประเมินผลครั้ง
สดุท้าย	โดยเอาผลรวมของผลคณูของหน่วยกติกบัค่าระดบัคะแนนของผลการศกึษาแต่ละรายวชิาเป็นตวัตัง้	หารด้วยจ�านวนหน่วยกติรวมของรายวชิา
ทั้งหมดที่ศึกษา	และผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตลอดหลักสูตร	ให้มีทศนิยม	๒	ต�าแหน่ง	โดยปัดเศษจากต�าแหน่งที่สามที่มีค่า	๕	ขึ้นไป

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ�า้ให้น�าค่าระดับคะแนนประจ�าของสัญลักษณ์ที่ได้รับจากการประเมินครั้งสุดท้ายมาค�านวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย

หมวด	๘	
การสอบพิเศษ	การท�าวิทยานิพนธ์	และการค้นคว้าอิสระ

ข้อ	๔๓	การสอบภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ	หมายถึง	ภาษาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพื่อท�าวิทยานิพนธ์	ส�าหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

หากผู้เรียนเป็นชาวต่างประเทศรายใดมีการท�าวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย	ยอมให้ก�าหนดภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้	
ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนเป็นคนไทย	ต้องก�าหนดเป็นภาษาต่างประเทศ	ส่วนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยต้องก�าหนดเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น
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นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภาษาต่างประเทศ	หลักเกณฑ์	วิธีการทดสอบ	เกณฑ์การ

ประเมิน	และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ	ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย	

ข้อ	๔๔		การสอบวัดคุณสมบัติ	(Qualifying	Examination)

๔๔.๑	การสอบวัดคุณสมบัติ	 เป็นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการท�าวิทยานิพนธ์	 เพื่อมีสิทธิ์

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

๔๔.๒	การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า

๔๔.๓	ผูม้สีทิธขิอสอบวดัคณุสมบตัิ	เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก	ทีเ่รยีนรายวชิาครบตามหลกัสตูรก�าหนด	และไม่อยูใ่นช่วงพกัการเรยีน	

ตามข้อ	๓๓	และไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	ตามข้อ	๓๕

๔๔.๔	ขั้นตอน	วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย		

๔๔.๕	ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านหรือไม่เป็นที่พอใจมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก	๒	ครั้ง	ผู้ที่สอบครั้งที่สามไม่ผ่านให้พ้นสภาพจากเป็นนักศึกษา	โดย

ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ	ตามประกาศมหาวิทยาลัย	เรื่อง	การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๔๔.๖	การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ	 ให้ใช้ระดับคะแนน	S	 เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติผ่านเกณฑ์	 และระดับคะแนน	U	 เมื่อสอบ	

ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ	๔๕		คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต	ิ

๔๕.๑	ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั	ิโดยค�าแนะน�าของประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร	ประกอบด้วย

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา	 รวมไม่น้อยกว่า	๔	คน	ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร	โดยผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชาต้องมีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาเอก	หรือระดับปริญญาโทที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	

๔๕.๒	ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ออกและตรวจข้อสอบข้อเขียน	หรือด�าเนินการสอบปากเปล่าในเนื้อหาหลักสูตร	หรือ

รายวชิาทีก่�าหนดไว้	เพือ่ประเมนิความรอบรูด้้านวชิาการของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาว่านกัศกึษามคีวามสามารถทีจ่ะด�าเนนิการวจิยัเพือ่ท�าเป็น

วิทยานิพนธ์ได้โดยอิสระ	นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้

ข้อ	๔๖	 การสอบประมวลความรู้	(Comprehensive	Examination)	

๔๖.๑	การสอบประมวลความรู	้เป็นการสอบเพือ่ประเมนิความรู	้ความเข้าใจ	และทกัษะโดยรวมของเนือ้หาวชิาทีน่กัศกึษาเรยีนตามแผนการ

เรียนของหลักสูตรปริญญาโท	แผน	ข	เท่านั้น

๔๖.๓	ก�าหนดการสอบ	วิธีสอบ	และเกณฑ์การสอบ	ให้จัดท�าเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

๔๖.๔	นักศึกษาผู้ที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน	มีสิทธิที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน	๒	ครั้ง	 โดยต้องช�าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ	

ตามประกาศมหาวิทยาลัย	เรื่อง	การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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๔๖.๕	การรายงานผลการสอบประมวลความรู้	 ให้ใช้ระดับคะแนน	S	 เมื่อสอบประมวลความรู้ผ่านเกณฑ์	 และระดับคะแนน	U	 เมื่อสอบ

ประมวลความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์

๔๖.๖	การสอบประมวลความรู้อื่นๆ	ให้ท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อ	๔๗	คณะกรรมการสอบประมวลความรู้

๔๗.๑	ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้	โดยค�าแนะน�าของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร	ประกอบ

ด้วยอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรและผูท้รงคณุวฒุนิอกสาขาวชิา	รวมไม่น้อยกว่า	๓	คน	ทัง้นีป้ระธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตร	โดยผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชาต้องมีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาเอก	หรือระดับปริญญาโทที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

๔๗.๒	คณะกรรมการสอบประมวลความรู้มีหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบข้อเขียน	หรือด�าเนินการสอบปากเปล่าในเนื้อหาหลักสูตร	

หรือรายวิชาที่ก�าหนดไว้	เพื่อประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการในสาขาวิชาน้ันๆ	ของนักศึกษา

ข้อ	๔๘	 การท�าวทิยานพินธ์	โดยมหีลกัเกณฑ์	ข้อก�าหนด	วธิกีารด�าเนนิการจดัท�าวทิยานพินธ์	การสอบ	การตรวจสอบความซ�า้ซ้อนของวทิยานพินธ์	

และประเมินผลและอื่นๆ	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย	

ข้อ	๔๙	การท�าการค้นคว้าอิสระ	โดยมีหลักเกณฑ์	ข้อก�าหนด	วิธีการด�าเนินการจัดท�าการค้นคว้าอิสระ	การสอบ	การตรวจสอบความซ�้าซ้อนของ

การค้นคว้าอิสระ	และประเมินผลและอื่นๆ	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด	๙

จริยธรรม	จรรยาบรรณทางวิชาการ	และวินัยนักศึกษา

ข้อ	๕๐		หลกัเกณฑ์	ข้อก�าหนด	แนวทางปฏบิตั	ิรวมถงึบทลงโทษในการพจิารณาด้านจรยิธรรม	จรรยาบรรณทางวชิาการ	และด้านวนิยัส�าหรบันกัศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา	ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เกี่ยวกับเรื่อง	จริยธรรม	จรรยาบรรณทางวิชาการ	และวินัยนักศึกษา

หมวด	๑๐	

การส�าเร็จการศึกษา

ข้อ	๕๑		คุณสมบัตินักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษา

ส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนจะน�าเสนอขออนมุตักิารส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรหรอืปรญิญาให้แก่นกัศกึษาทีป่ฏบิตัิ

ครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
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๕๑.๑	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	และประกาศนียบัตรชั้นสูง
๕๑.๑.๑	ต้องเรียนครบตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
๕๑.๑.๒	ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร	ไม่ต�่ากว่า	๓.๐๐

๕๑.๒	หลักสูตรปริญญาโท
๕๑.๒.๑	ต้องเรียนครบตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
๕๑.๒.๒	มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๕๑.๒.๓	แผน	ก	แบบ	ก	๑	เสนอวทิยานพินธ์และสอบผ่านการสอบวทิยานพินธ์	และผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์

ต้องได้รับการตีพิมพ์	 หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

๕๑.๒.๔	แผน	 ก	 แบบ	 ก	๒	 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	 ๓.๐๐		
พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์	และสอบผ่านวิทยานิพนธ์	และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย	หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่น�าเสนอฉบับสมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่าว

๕๑.๒.๕	แผน	ข	ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	๓.๐๐	และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้	(Comprehensive	Examination)	ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบการค้นคว้าอสิระ	และรายงานการค้นคว้าอสิระหรอืส่วนหนึง่ของรายงานการค้นคว้าอสิระต้องได้รบัการตพีมิพ์	หรอือย่างน้อยได้รบั
การยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศของมหาวทิยาลยั	หรอืน�าเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการ	โดยบทความทีน่�าเสนอ
ฉบับสมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่าว

๕๑.๓	หลักสูตรปริญญาเอก
๕๑.๓.๑	ต้องเรียนครบตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
๕๑.๓.๒	สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ	(Qualifying	Examination)
๕๑.๓.๓	แบบ	๑	เสนอวิทยานิพนธ์	และสอบผ่านวิทยานิพนธ์	และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตี

พิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย	 อย่างน้อย		
๒	เรื่อง

๕๑.๓.๔	แบบ	๒	ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	ไม่ต�่ากว่า	๓.๐๐	พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์	และสอบผ่านวิทยานิพนธ์	และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ	๕๒		การยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา
๕๒.๑	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด	

นักศึกษาจะต้องยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา
๕๒.๒	นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ที่ได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือเล่มการค้นคว้าอิสระ	 เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ผลงาน	

พร้อมองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว	นักศึกษาจะต้องยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา
๕๒.๓	การยืน่ค�าร้องขอส�าเรจ็การศกึษา	ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอส�าเรจ็การศกึษาทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา

วทิยานพินธ์หลกั	หรอือาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระหลกั	ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ให้บณัฑติวทิยาลยั
แจ้งส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
ข้อ	๕๓		การรับรองการส�าเร็จการศึกษา

ให้คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยัเป็นผูร้บัรองการส�าเรจ็การศกึษา	และให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัทีส่�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน	
ส่งรายชื่อผู้ศึกษาครบตามข้อก�าหนดของหลักสูตรและข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

บทเฉพาะกาล

ข้อ	๕๔		ส�าหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ	 ให้น�าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 รวมทั้งประกาศ	 และค�าสั่งบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย	 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย	มาบังคับใช้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป	จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ	๕๕		อาจารย์ทีป่รกึษาหรอืกรรมการสอบวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ก่อนการประกาศใช้ข้อบงัคบันี	้ให้ยงัคงเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป
ข้อ	๕๖		บรรดาประกาศ	หรือค�าสั่ง	หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับนี้	มีผลบังคับใช้	 ให้ยังคงมีผล
บังคับใช้ต่อไป	จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้	 ทั้งนี้	 ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๑๘๐	วัน	หลังจากประกาศใช	้

ข้อบังคับนี้	

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

	

	 (ศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ)
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