
 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
………………………………………........................... 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาการ มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปน้ี 
 

หมวด ๑  
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ข้อ  ๔  ในข้อบังคับน้ี   
“มหาวิทยาลยั” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“คณะ” หมายความว่า คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หมายความรวมถึง

หน่วยงานอ่ืนอย่างอันมีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 



๒ 

 

 
 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้

หมายความรวมไปถึงหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะที่ เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา    

“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตามความใน

ข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะที่

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง

คณะท่ีมีจัดการหลักสูตรแบบสหวิชาการซึ่งมีการดําเนินการโดยคณะจํานวนมากกว่าหน่ึงคณะ เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่อธิการบดีแต่งต้ัง 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ให้เปิดสอน และได้แจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือทราบแล้ว 

 “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา

โท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม   
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ี อาจารย์ประจํารับเข้าใหม่ต้ังแต่ ข้อบังคับน้ีเริ่ม
บังคับใช้ต้องมีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 

“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 
ของมหาวิทยาลัย  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา และต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 



๓ 

 

 
 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําโดยมีคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหน่งทางวิชาการตามที่กําหนดในหน้าที่น้ัน ๆ กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ผลงานทางวิชาการ ตามท่ีกําหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  

“สถาบันอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม หรือร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ 

“หลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน” หมายความว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยกับสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้ให้ปริญญา หรือ 
สถาบันอ่ืนเป็นผู้ให้ปริญญา หรืออาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกัน 

“สัมฤทธิบัตร” หมายความว่า ใบรับรองความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกให้ผู้เรียนร่วมที่
ผ่านการประเมินผลการเรียนของมหาวิทยาลัยแล้ว 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 

ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและถือเป็นที่สุด 
  

หมวด  ๒  
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ  ๖  ระบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ ดังน้ี  
๖.๑ ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยกําหนดระยะเวลา 
และจํานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

๖.๒ ระบบไตรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์  

โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

๖.๓ ระบบจตุรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  

โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

 
ข้อ  ๗  รูปแบบการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการรูปแบบ

ใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
๗.๑ รูปแบบในเวลาราชการ เป็นการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาทั่วไปเฉพาะในเวลาราชการ      

โดยจัดแบบระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค 



๔ 

 

 
 

๗.๒ รูปแบบนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการสําหรับนักศึกษาทั่วไป
หรือกลุ่มนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึง โดยอาจจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมแบบใด
แบบหน่ึง หรือโปรแกรมแบบผสมผสาน ดังน้ี 

๗.๒.๑ โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วีดีทัศน์    
๒ ทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต 

๗.๒.๒ โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราวละ 
๑ รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กัน 

๗.๒.๓ โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ โดยอาจจัดในเวลาและเน้ือหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศ 

๗.๒.๔ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๗.๒.๕ โปรแกรมโครงการพิเศษ การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร ทั้งน้ีจะต้องจัดให้ได้เน้ือหาสมดุลกับหน่วยกิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบ
หน่วยกิต ตามข้อ ๑๐ และให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๘  การคิดหน่วยกิต 
๘.๑ ระบบทวิภาค 

๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อ  
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี  
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๒ ระบบไตรภาค 
๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๘.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๘.๒.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๖ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 



๕ 

 

 
 

๘.๒.๔ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๖ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๒.๕ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๖ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ม ี 
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

 
๘.๓ ระบบจตุรภาค 

๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๔ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๕ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี  
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 
หมวด ๓  
หลักสูตร 

 
ข้อ  ๙  หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา มี ๔ ระดับ ดังน้ี   
๙.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชา
เฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง  

๙.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง   
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งน้ีมุ่งให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม  

๙.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ
ชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  



๖ 

 

 
 

๙.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ 
รวมท้ัง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่
ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งน้ี มุ่งให้มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานสังคม และประเทศ  

๙.๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

ข้อ  ๑๐  โครงสร้างหลักสูตร 
๑๐.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    

๒๔ หน่วยกิต  
๑๐.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต      

โดยอาจจัดแผนใดแผนหน่ึง ดังน้ี 
๑๐.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 

(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และอาจ
กําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

(๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษารายวิชา  
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๑๐.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination)  

๑๐.๓  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๐.๔  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพช้ันสูง ดังน้ี  

๑๐.๔.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ อาจกําหนดให้มีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต      
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แบ่งเป็น 

(๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วย
กิต 

(๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  
ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  

๑๐.๔.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูง
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 



๗ 

 

 
 

(๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

(๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 
 
 

ข้อ  ๑๑  การกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การนับจํานวนปี
การศึกษาให้นับปีการศึกษาตามระบบการจัดการศึกษาข้อ ๖ หน่ึงปีการศึกษาของแต่ละระบบการศึกษาต้องมี
จํานวนภาคเรียนครบตามระบบการศึกษาน้ัน โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่เข้า
ศึกษา ดังน้ี 

๑๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 

๑๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 
๑๑.๓.๑ นักศึกษาที่สําเร็จระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน 

๘  ปีการศึกษา 
๑๑.๓.๒ นักศึกษาที่สําเร็จระดับปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน 

๖ ปีการศึกษา 
๑๑.๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
๑๑.๕ กรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตร สอบประมวลความรู้ผ่าน หรือ สอบวัดคุณสมบัติผ่าน และ

ได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่สามารถส่งผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์ได้ทัน
ภายในเวลาของหลักสูตรตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ให้มหาวิทยาลัยขยายเวลาการรอตีพิมพ์ หรือตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้อีก ๒ ปีการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ขยายได้อีก ๓ ปีการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งน้ีระยะเวลารอการตีพิมพ์หรือตอบรับให้
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ไม่ให้นับเป็นระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และนักศึกษาจะต้องรักษา
สภาพนักศึกษาเป็นนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา 
  

ข้อ  ๑๒  การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตรทกุปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๒.๒ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

(๑) การกํากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 



๘ 

 

 
 

(๓) นักศึกษา 
(๔) คณาจารย์ 
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 

หมวด ๔  
จํานวน คุณวุฒิและคุณสมบัตขิองอาจารย ์

 
ข้อ  ๑๓  จํานวน คณุวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
๑๓.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต 

๑๓.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่        
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ        
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน  

๑๓.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์           
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๓.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งน้ี
อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
น้ัน 



๙ 

 

 
 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

๑๓.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสงู 
๑๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

๑๓.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่     
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งน้ี
อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
น้ัน 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาโท 
๑๓.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน         

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่         
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ              
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๓.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่



๑๐ 

 

 
 

กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๓.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและและการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังน้ี 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
          กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๓.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบ
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
หรือการค้นคว้าอิสระร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังน้ี  

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 



๑๑ 

 

 
 

๑๓.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

๑๓.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๑๓.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๓.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๓.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 
๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และจากสภา
มหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 



๑๒ 

 

 
 

๑๓.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และจากสภา
มหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๓.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

๑๓.๕ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ หลังสําเร็จการศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งน้ีหากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน ในระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์  
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง วิชาการภายหลังสําเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี 
 

ข้อ  ๑๔  ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งน้ี องค์ประกอบ
จํานวนและหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๑๕  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมผีลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

ข้อ ๑๓.๓.๓ (๑) และข้อ ๑๓.๕ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม
ได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา  



๑๓ 

 

 
 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป มีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ข้อ ๑๓.๔.๓ (๑) และข้อ ๑๓.๕  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์และ
มีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งน้ีต้องไม่
เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๑๕.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษา
ที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งน้ี รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คน
ต่อภาคการศึกษา 

๑๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ในกรณีที่มี
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแล้ว ตามข้อ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แล้ว อาจเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม ได้อีกไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้ในภาระงาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก ตามข้อ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒  
 

ข้อ  ๑๖  ในคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังน้ี 

๑๖.๑ องค์ประกอบ  
   ๑๖.๑.๑ คณบดีเป็นประธานกรรมการ 

๑๖.๑.๒ กรรมการประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกหลักสูตรทีส่ังกัดคณะ 
(๒) ผู้แทนอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนไม่เกิน ๔ คน  
(๓) รองคณบดีคนหน่ึงที่คณบดีเสนอช่ือเป็นเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี และให้พ้น

จากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณลักษณะ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งคณะกรรมการ และการพ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

๑๖.๒ หน้าที่ 
๑๖.๒.๑ ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตร การปรับปรุง

หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๖.๒.๒ อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
๑๖.๒.๓ พิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ 
๑๖.๒.๔ พิจารณาเสนอช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังให้

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 



๑๔ 

 

 
 

๑๖.๒.๕ ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับนักศึกษา การจัดตารางสอน     
การสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) กับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

๑๖.๒.๖ พิจารณาการโอนและเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการเรียน การคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 

๑๖.๒.๗ เสนอรายช่ือนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖.๒.๘ หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายตามข้อบังคับน้ีและตามที่คณะกรรมการบัณฑิต

วิทยาลัยมอบหมาย  
๑๖.๓  การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

ข้อ  ๑๗  ในการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหวิชาการที่มีการดําเนินการโดยคณะ
จํานวนมากกว่าหน่ึงคณะ ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยมีองค์ประกอบและ
หน้าที่ดังน้ี 

 
 ๑๗.๑  องค์ประกอบ 
 ๑๗.๑.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 

๑๗.๑.๒  กรรมการประกอบด้วย 
  (๑) คณบดีหรอืรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายของคณะที่ร่วมกันจัดหลักสตูร 
  (๒) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบสหวิชาการ 
  (๓) ผู้แทนอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร จํานวนไม่เกิน ๔ คน 
  (๔) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่คณบดีบัณฑิตเสนอช่ือเป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี และให้พ้น
จากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณลักษณะ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งคณะกรรมการ และการพ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

๑๗.๒ หน้าที่ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ มีหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ใน ๑๖.๒ 
๑๗.๓  การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

หมวด ๕  
การรับเข้าศกึษา 

 
ข้อ  ๑๘  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
๑๘.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืน
เพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๑๘.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท 



๑๕ 

 

 
 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามท่ี
หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

๑๘.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

๑๘.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๑๘.๔.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก ได้ค่าระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกําหนด 
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด   

๑๘.๔.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต        
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ 
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๑๘.๔.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบหรือประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ  ๑๙  หลักเกณฑ์การรบับุคคลเข้าศึกษา มีดังน้ี 
๑๙.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้กําหนดเง่ือนไข วิธีการ และจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่

ละสาขาวิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๙.๒ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งน้ีต้องได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

๑๙.๓ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับผู้มีพ้ืนความรู้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมี
คุณสมบัติตามข้อ ๑๘ เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ ทั้งน้ี ต้องได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

๑๙.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แล้วแต่กรณี          
การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาระดับใดระดับหน่ึง
ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดและประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๙.๕ การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๒๐  การพิจารณารับบคุคลเข้าศึกษา 
๒๐.๑ โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการที่คณะสาขาวิชาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 



๑๖ 

 

 
 

๒๐.๒ โดยการคัดเลือกจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในบาง
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาประเภทไม่ขอรับหรือขอรับหน่วยกิต แต่มิใช่การศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัย และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ แล้วแต่กรณี และต้องปฏิบัติตามประกาศ 
กําหนดการลงทะเบียน และการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๒๑  ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทดังน้ี 
๒๑.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละ

สาขาวิชา หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผล
หรือครบเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชา จึงจะรับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร 

๒๑.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่มีความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ซึ่งเข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาแรก โดยมีเง่ือนไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับค่าคะแนนเฉล่ีย
ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ หรือเง่ือนไขอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะกําหนด 

๒๑.๓ นักศึกษาร่วมศึกษา หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร ทั้งน้ี การดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษาร่วมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๘ และข้อ    
๓๗.๒๐ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๒๒  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  
ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษากําหนดรูปแบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการ สําหรับการประชาสัมพันธ์

และการจัดหานักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ จึงนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้จัดทํากําหนดการ วิธีการ และเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง 
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้บัณฑิตวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับคณะที่สาขาวิชาสังกัดและสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินการรับ
สมัคร จัดสอบคัดเลือก และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา แล้วแจ้งให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ 
 

ข้อ  ๒๓  การรายงานตัวและการขึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา 
๒๓.๑ หลักเกณฑ์และกําหนดการรายงานตัวและการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
๒๓.๒ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๑ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
 

ข้อ  ๒๔  การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษา ขณะท่ีนักศึกษากําลังศึกษาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษาข้ามสถาบันได้ ดังน้ี 

๒๔.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบัน   
การศึกษาอ่ืนได้ เพ่ือนําหน่วยกิตและผลการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 



๑๗ 

 

 
 

โดยให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันการศึกษาอ่ืนที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แล้วให้นักศึกษานําหนังสือขอลงทะเบียนข้ามสถาบันจากบัณฑิตวิทยาลัยไปขออนุญาต
ลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตามที่สถาบันการศึกษาอื่นกําหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๘
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๓๑ การแสดงผลการศึกษาให้ดําเนินการ
ตามข้อ ๓๗ โดยอนุโลม 

๒๔.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยได้ เพ่ือนําหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาต้นสังกัด โดยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนย่ืนคําร้องขอ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยที่คณะเปิดสอนรายวิชาที่จะขอลงทะเบียนเรียน พร้อมหนังสือขอ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจากสถานศึกษาต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๒๘        
โดยอนุโลม และการออกใบรายงานผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๓๗.๒๐ 
 
 

หมวด ๖  
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ  ๒๕  การลงทะเบียนเรียนในระบบไตรภาคและระบบจตุรภาค ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ  ๒๖  การลงทะเบียนเรยีนสาํหรับระบบทวิภาค ใหเ้ป็นดังน้ี 
๒๖.๑  กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
๒๖.๒ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรยีนหรือแผนการ

ศึกษา ซึ่งอาจเป็นแผนการเรียนเฉพาะรายบุคคล หรือแผนการเรียนเป็นกลุ่มหรือหมู่เรยีน 
การกําหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ วิธีการ และขั้นตอนการทํา การบริหารและการจัดการแผนการ

เรียนหรือแผนการศึกษารายวิชาแกนร่วมระหว่างสาขาวิชาและวิชาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ทําเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๖.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๖.๔ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
ภาคการศึกษานั้นเป็นจํานวนหน่วยกิตไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะถูกมหาวิทยาลัยคัดช่ือออก     
เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด 



๑๘ 

 

 
 

๒๖.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด  

๒๖.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ในขณะที่ยัง
ไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการลงทะเบียนเรียน  

๒๖.๗ จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
๒๖.๗.๑ นักศกึษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตามประเภทนักศึกษา ดังน้ี 

(๑) นักศึกษารปูแบบในเวลาราชการ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต และ 
ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ การลงทะเบียนเรียนตํ่ากว่าที่กําหนดจะกระทําได้เฉพาะในภาคฤดู
ร้อนหรือภาคการศึกษาที่นักศกึษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 

(๒) นักศึกษารูปแบบนอกเวลาราชการ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า ๔ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 

๒๖.๗.๒ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีจํานวนหน่วยกิตตํ่ากว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ในข้อ ๒๖.๗.๑ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

๒๖.๗.๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
ตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาได้ โดยจะต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวม ในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อ ๒๖.๗.๑ 

 
ข้อ  ๒๗  การลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาทุก

สาขาวิชาอาจลงทะเบียนเรียนขอร่วมศึกษาในรายวิชาใดๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยไม่นับหน่วยกิต  ดังน้ี 
๒๗.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา

อาจสอบหรือไม่สอบก็ได้ 
๒๗.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน โดยต้องชําระค่าหน่วยกิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ  ๒๘  การลงทะเบียนขา้มสถาบันการศึกษา 
๒๘.๑ นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่นได้ โดยให้นักศึกษายื่นคําร้องขอ

ลงทะเบียนข้ามสถาบันพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์หลัก ดังน้ี 

๒๘.๑.๑ รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาน้ันมหาวิทยาลัยมิได้เปิด
สอน   

๒๘.๑.๒ รายวิชาที่สถาบันการศึกษาอื่นเปิดสอนในระดับการศึกษาเดียวกันต้องมีเน้ือหาท่ี
เทียบเคียงกันได้ โดยมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 

๒๘.๑.๓ รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 



๑๙ 

 

 
 

๒๘.๒ ให้นําหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่   

๒๘.๓ การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔ 
 

ข้อ  ๒๙  การขอถอน ขอเพิม่ หรือของดรายวิชา 
๒๙.๑ การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาเรียน ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอถอน ขอเพ่ิม หรือของด

รายวิชาเรียนที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักแล้วแต่กรณี และได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร     
ในกรณีที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก  ให้ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติการขอถอน       
ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาเรียน 

๒๙.๒ การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาเรียน ต้องกระทําภายใน ๒ สัปดาห์แรกของแต่ละภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาต้องเป็นไปตามข้อ ๒๖.๗ 

๒๙.๓ การของดเรียนรายวิชาใด ต้องกระทําภายในสัปดาห์ที่ ๓ ถึง สัปดาห์ที่ ๑๐ ของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในสัปดาห์ที่ ๒ ถึงสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคฤดูร้อน การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคแรกจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะของดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งน้ีต้องได้รับอนุมัติ
เช่นเดียวกับข้อ ๒๙.๑ ก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาเป็นเวลา ๒ สัปดาห์สําหรับภาคการศึกษาปกติและ        
๑ สัปดาห์สําหรับภาคฤดูร้อน  

ในกรณีที่มีความจําเป็นคณบดีที่สาขาวิชาสังกัดอาจอนุมัติให้นักศึกษาถอนหรือเพ่ิมรายวิชาหรืองด
เรียนบางรายวิชา ภายหลังกําหนดเวลาได้แล้วแต่กรณี 
 

ข้อ  ๓๐  การชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
๓๐.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา 

ต้องชําระค่าธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
๓๐.๒ การลงทะเบียนชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา ต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน ๒ 

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน มิฉะน้ันจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องดําเนินการรักษาสภาพ
นักศึกษาให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยภายในภาคการศึกษานั้น 

๓๐.๓ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาตามกําหนดเวลา
ในปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ  ๓๑  การโอนผลการเรยีนและการเทียบโอนผลการเรียน  
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบัน และการรับ

โอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 



๒๐ 

 

 
 

ข้อ  ๓๒  การเปลีย่นสาขาวิชา รูปแบบการศึกษา และระดับการศึกษา 
๓๒.๑ การเปลีย่นสาขาวิชา 

๓๒.๑.๑ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ได้
โดยให้นักศึกษายื่นคําร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะของคณะที่รับเข้าศึกษา
ใหม่ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๓๒.๑.๒ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๘ หน่วยกิต มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอน
ต้องได้ระดับคะแนนไม่ตํ่า B  หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี 

๓๒.๑.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑   
อาจขอเปล่ียนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา และได้ศึกษามาแล้ว
ไม่เกิน ๕ ปี โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

๓๒.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาให้นับต้ังแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาใหม่  

๓๒.๑.๕ การโอนหน่วยกิตรายวิชาให้กระทําได้ตามข้อ ๓๑ 
๓๒.๒ การเปล่ียนรูปแบบการศึกษาโดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชา ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่าง

ย่ิงอาจอนุมัติให้นักศึกษารูปแบบในเวลาราชการไปศึกษาในรูปแบบเวลานอกราชการได้ และนักศึกษารูปแบบ
นอกเวลาราชการไปศึกษารูปแบบในเวลาราชการก็ได้ โดยให้นักศึกษาย่ืนคําร้องการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

๓๒.๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งชําระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาที่ได้อนุมัติให้เข้า
ศึกษาใหม่ 

๓๒.๒.๒ หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่เปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา ให้พิจารณารับโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ตํ่า
กว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี รายวิชาที่รับโอนผลการเรียนให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา และให้
นําไปคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

๓๒.๒.๓ การขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอโอนผล
การเรียนและเทียบโอนผลการเรียนพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ 

๓๒.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
๓๒.๓.๑ การเปล่ียนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนจากนักศึกษาระดับปริญญาโทไปเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเป็นการเปลี่ยนจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
โทก็ได้ 



๒๑ 

 

 
 

๓๒.๓.๒ การเปลี่ยนระดับการศึกษา จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 

๓๒.๓.๓ กรณีที่อยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
(๑) เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถเพียงพอที่จะปรับยกระดับการศึกษาให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ และสอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

(๒) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติ อาจขอรับการพิจารณา
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทแทนก็ได้ 

๓๒.๓.๔ การโอนการเทียบโอนผลการเรียนและการแสดงผลการศึกษามีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
(๑) กรณีการเปลี่ยนระดับการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ไม่สามารถโอนหรือเทียบโอนผลการการเรียนรายวิชาที่ศึกษาระดับปริญญาโทเข้าเป็นผลการเรียน
ระดับปริญญาเอก การแสดงผลการศึกษาให้นํารายวิชาเรียนและผลการเรียนระดับปริญญาโทมาแสดงไว้เป็น
ส่วนหน่ึงต่างหาก แต่ไม่นํามารวมคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมทั้งระบุเปลี่ยนระดับการศึกษาจาก
ระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก 

(๒) กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
โท ให้โอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนจากระดับการศึกษาเดิมรวมเป็นผลการเรียนหลักสูตรใหม่ที่
เข้าศึกษาได้ทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี หลักเกณฑ์การโอนและเทียบโอนผล
การเรียนรายวิชาที่มีโครงสร้างเน้ือหาขั้นก้าวหน้า (Advance Course) ในระดับปริญญาเอกให้โอนและเทียบ
โอนผลการเรียนกับรายวิชาและกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาโทที่มีโครงสร้างเน้ือหาเป็นแนวทางเดียวกันได้
ทั้งหมด (กรณีน้ี ๑ รายวิชาระดับปริญญาเอกสามารถโอนและเทียบโอนผลการเรียนกับรายวิชาระดับปริญญา
โทได้ ๑ รายวิชาหรือมากกว่า ๑ รายวิชา) ส่วนรายวิชาในระดับปริญาเอกที่มีโครงสร้างเน้ือหาไม่อยู่ในขั้น
ก้าวหน้า (Non-Advance Course) ให้โอนและเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนกับรายวิชาระดับปริญญาโทที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๓๑ ได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน และให้นําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ของรายวิชาที่รับ
โอนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเข้าศึกษาใหม่ได้ การแสดงผลการศึกษาให้นํา
รายวิชาที่ได้รับโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไว้เป็นส่วนหน่ึงต่างหาก พร้อมทั้งระบุเปลี่ยนระดับการศึกษาจาก
ระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท 

  ๓๒.๓.๕ ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา 
ขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่คณะต้นสังกัดเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผล   
การพิจารณาต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ข้อ  ๓๓  การลาพักการเรยีน 
๓๓.๑ นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องขออนุมัติลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปน้ี  

๓๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
๓๓.๑.๒ การทําการวิจัยในหลักสูตรหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ

ได้รับทุนอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งสาขาวิชาเห็นสมควรสนับสนุน 



๒๒ 

 

 
 

๓๓.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษาตามคําวินิจฉัยของแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถาน 
พยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

๓๓.๑.๔ มีความจําเป็นส่วนตัวโดยย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนทั้งน้ีต้องได้ลงทะเบียนเรียนโดย
สมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๓๓ .๒ ในการลาพักการเรียนให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ 

๓๓.๓ การลาพักการเรียนตามข้อ ๓๓.๑.๓ และ ๓๓.๑.๔ ให้อนุมัติได้ ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 
ถ้านักศึกษายังมีความจําเป็นต้องลาพักการเรียนต่อไป ให้ย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนใหม่ ทั้งน้ีจะลาพักการ
เรียนได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 

๓๓.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๓๓.๑.๓ และ ๓๓.๑.๔ ให้นับ
ระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๓๓.๕ ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม เพ่ือรักษา
สภาพนักศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นจากสภาพนักศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๑ โดยอนุโลม 

๓๓.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนเมื่อจะกลับเข้าเรียน ต้องย่ืนคําร้องขอกลับเข้าเรียนต่อ
ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้ง
ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งน้ีจะต้องได้รับอนุมัติก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน ไม่
น้อยกว่า  ๑ สัปดาห์ 
 

ข้อ  ๓๔  การลาออก 
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ย่ืนคําร้องที่คณะต้นสังกัด 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะและให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 
 

ข้อ  ๓๕  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
๓๕.๑ ตาย 
๓๕.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก 
๓๕.๓ ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 
๓๕.๔ ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๒.๕๐ ติดต่อกันเกิน ๒ ภาคการศึกษา 
๓๕.๕ ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามข้อ ๑๑ 
๓๕.๖ ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
๓๕.๗ ไม่ชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๐ ภายในเวลาที่กําหนด 
๓๕.๘ สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๓ ไม่ผ่าน 
๓๕.๙ สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระคร้ังที่ ๒ ไม่ผ่าน 



๒๓ 

 

 
 

๓๕.๑๐ หลังสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๑ ไม่ผ่าน โดยดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และดําเนินการเสนอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ครั้งที่ ๒ ตามระยะเวลาที่กําหนด  

๓๕.๑๑ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
๓๕.๑๒ ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทํา   

โดยประมาท 
๓๕.๑๓ มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะนักศึกษาขาดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ในหลักสูตร หรือกระทําผิดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๕.๑๔ มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะกระทําความผิด จริยธรรม จรรณยาบรรณ

ทางวิชาการ หรือวินัยนักศึกษา ตามข้อ ๕๐ 
 

ข้อ  ๓๖  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๕.๖ และ ๓๕.๗ อาจย่ืนคําร้องขอคืนสภาพการเป็น

นักศึกษาท่ีคณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ แล้วแจ้งให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ดังน้ี 

๓๖.๑ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึง 
ของระยะเวลาการศึกษาด้วย  

๓๖.๒ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยให้ชําระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ   
การคืนสภาพและชําระค่าบํารุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
ด้วย 

๓๖.๓ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาแล้ว ให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพ
นักศึกษาเดิมก่อนพ้นสภาพนักศึกษา 
 

หมวด ๗  
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ  ๓๗  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
๓๗.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่รายวิชาที่

ได้ถอน หรืองดเรียนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจําวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และคณบดีที่เก่ียวข้อง แล้วแจ้งให้
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

๓๗.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการ
สอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข การสอบ
ประกอบด้วยวิชาสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
เป็นผู้สอบ ทั้งน้ีการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  



๒๔ 

 

 
 

๓๗.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย การตรวจเน้ือหาโดยรวม และประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ ทั้งน้ีการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

๓๗.๔ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย การตรวจเน้ือหาโดยรวม 
และประเมินคุณภาพผลงานการทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุม
พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการการสอบค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบ ทั้งน้ีการสอบค้นคว้า
อิสระให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

๓๗.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกเพ่ือประเมินว่านักศึกษามีความรู้
พ้ืนฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการทําวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบ          
ให้ผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ทั้งน้ี      
การสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

๓๗.๖ การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
เอกให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๗.๗ การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๗.๒, ๓๗.๕, ๓๗.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสอบเป็น
ประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๗.๘ การประเมินผลการศึกษา ให้กระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 
๓๗.๙ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 

๓๗.๙.๑ สัญลักษณ์ มีค่าระดับคะแนนประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาแสดงไว้ด้วย
สัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์  ดังน้ี 

 
สัญลักษณ ์  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  สัญลักษณ์ ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนนประจําผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงไว้ด้วย

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย  ดังน้ี 
สัญลักษณ ์  ความหมาย 



๒๕ 

 

 
 

S   ผลการประเมนิผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)  
U   ผลการประเมนิไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in Progress) 
W   ถอนหรืองดการศึกษา (Withdrawn) 
AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Auditory) 
X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Reported)  
R   การเรียนรายวิชาซ้ํา (Repeated) 
 
๓๗.๑๐ รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนของหลักสูตร จะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า C ถ้าได้สัญลักษณ์

ตํ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนซ้ํารายวิชาเดิมในหมวดวิชาบังคับ ถ้าเป็นรายวิชาเลือกอาจลงทะเบียน
รายวิชาอ่ืนแทนได้  

๓๗.๑๑ การให้ F สามารถกระทําได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี 
๓๗.๑๑.๑ นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมผีลงานที่ประเมินผลว่าตก 
๓๗.๑๑.๒ นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด 
๓๗.๑๑.๓ ทุจริตในการสอบ 
๓๗.๑๑.๔ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงาน

ภายในเง่ือนไขระยะเวลาของการประเมินผล I ในแต่ละกรณีตามข้อ ๓๗.๑๔ และ ๓๗.๑๕ 
๓๗.๑๒ การให้ S หรือ U กระทําได้ ทั้งกรณีไม่มีหน่วยกิต ประกอบด้วยการสอบพิเศษ อาทิ การสอบ

ภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ หรือกรณีมีหน่วยกิต ประกอบด้วย           
การประเมินผลรายวิชาเรียนที่เป็นรายวิชาเสริมตามข้อกําหนดของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาแกน
ร่วมระหว่างสาขาวิชาเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะขั้นบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และการประเมินความก้าวหน้าหน่วยกิตการลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

๓๗.๑๓ การให้ I สามารถกระทําได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี  
๓๗.๑๓.๑ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์  

แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ หรือ 
๓๗.๑๓.๒ นักศึกษาไม่ได้สอบ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ผู้สอน และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓๗.๑๓.๓ การให้ I ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

๓๗.๑๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องระบุข้อกําหนดของการแก้ I ดังน้ี 
๓๗.๑๔.๑ ให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบแจ้งผล

การสอบ หรือ 
๓๗.๑๔.๒ ให้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
๓๗.๑๔.๓ ให้เรียนซ้ําวิชาเดิมในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 



๒๖ 

 

 
 

๓๗.๑๔.๔ การระบุข้อกําหนดการแก้ I ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการแก้ I วิธีใดวิธีหน่ึงตามข้อ 
๓๗.๑๔.๑ หรือ ๓๗.๑๔.๒ หรือ ๓๗.๑๔.๓ ให้นักศึกษาทราบ พร้อมกับทําบันทึกแจ้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดีที่สาขาวิชาสังกัดทราบ 

๓๗.๑๕ การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องดําเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์ I ดังน้ี 
๓๗.๑๕.๑ สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งผล  

การสอบ หรือ  
๓๗.๑๕.๒ ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
๓๗.๑๕.๓ ได้เรียนซ้ําอีก ๑ ครั้ง ในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 
๓๗.๑๕.๔ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดอนุมัติผลการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I แล้วแจ้งผลการ

อนุมัติให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 
๓๗.๑๖ การให้ W กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปน้ี 

๓๗.๑๖.๑ ในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนหรืองดเรียนรายวิชาตามข้อ ๓๐ 
๓๗.๑๖.๒ นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ันแล ้
๓๗.๑๖.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ันแล้ว 

๓๗.๑๗ การให้ AU กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และต้อง
มีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียน หรือปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ U โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

๓๗.๑๘ การให้ X กระทําได้เฉพาะวิชาที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา ของรายวิชาน้ัน ๆ 
ตามกําหนด โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

๓๗.๑๙ การให้ P หรือ S หรือ U ในการแสดงผลการเรียนรายวิชาเรียน การสอบพิเศษ และ
ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ  ดังน้ี 

๓๗.๑๙.๑ การให้ P รายวิชาเรียน กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเน่ือง 
กันมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

๓๗.๑๙.๒ การแสดงผลการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวล
ความรู้ S คือ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ U คือ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

๓๗.๑๙.๓ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ “S” หรือ “U” ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

S   หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ 
U หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัย ไม่เป็นที่พอใจ คืออยู่ในกรณี   

ดังต่อไปน้ี 
(๑) นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วในภาคการศึกษานั้น      

แต่ยังมิได้ดําเนินการจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือ 
(๒) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่กําหนด 

ตามประกาศของคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
๓๗.๒๐ การให้สัมฤทธิบัตร ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกสัมฤทธิบัตรให้ดังน้ี 



๒๗ 

 

 
 

๓๗.๒๐.๑ นักศึกษาร่วมศึกษาตามข้อ ๒๑.๓ และการศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อที่ 
๒๔.๒ และมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยวัดผลการศึกษาตามข้อ ๓๗.๙.๑ และ ๓๗.๙.๒ ให้มหาวิทยาลัยออก
สัมฤทธิบัตรในรายวิชาน้ัน 

๓๗.๒๐.๒ การออกสัมฤทธิบัตรอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ  ๓๘  การเรียนซํ้าหรือเรยีนแทน 
๓๘.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบจํานวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว 

ผลการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํา
รายวิชาที่สอบได้ตํ่ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาวิชาเดิม หรือวิชาอ่ืน ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเน้ือหา
คล้ายคลึงแทนกันได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

๓๘.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใด จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกครั้ง หรือใน
กรณีที่ได้รับผลการเรียนที่ตํ่ากว่า B อาจขอเรียนน้ันซ้ําอีกหน่ึงครั้ง หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชา
เดียวกันรายวิชาทีมีเน้ือหาคล้ายกันในหลักสูตรแทนกันได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ ก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน แล้วให้คณะแจ้ง
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งน้ีผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 
R ให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนคร้ังสุดท้ายแสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียนและนําไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

 
ข้อ  ๓๙  การเรียนเพ่ือเปลีย่นคา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบจํานวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว      

และผลการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเกิน ๓.๐๐ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิม
เพ่ือเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียนเพ่ือเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีที่
สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ แล้วให้คณะแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งน้ีผลการเรียน
ในรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R และให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนคร้ังสุดท้ายแสดงไว้ในใบ
แสดงผลการเรียน และนําไปคิดค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 

 
ข้อ  ๔๐  การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ  
การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้อาจารย์ผู้ควบคุมและกํากับการสอบบันทึกข้อวินิจฉัย

นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณา
อนุมัติ แล้วให้คณะแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ โดยพิจารณาตามสมควรแต่กรณี 
ดังต่อไปน้ี   



๒๘ 

 

 
 

๔๐.๑ ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต หรือ  
๔๐.๒ ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือ 
๔๐.๓ ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และให้พักการศึกษาใน

ภาคการเรียนถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
 

ข้อ  ๔๑ การนับจํานวนหนว่ยกิต 
๔๑.๑ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา เพ่ือให้ครบตามที่หลักสูตรกําหนดให้นับเฉพาะ

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใด
มากกว่าหน่ึงครั้งให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสม
เพียงคร้ังเดียว 

๔๑.๒ การรวมจํานวนหน่วยกิต เพ่ือใช้ในการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียให้นับหน่วยกิตของทุก
รายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นับจํานวน
หน่วยกิตครั้งสดุท้ายไปใช้ในการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 

 
ข้อ  ๔๒ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม การคํานวณ ค่าระดับคะแนนเฉล่ียให้ทํา ดังน้ี 
๔๒.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษา

น้ัน  โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง หาร
ด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีทศนิยมสอง
ตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่งที่สามที่มีค่า ๕ ขึ้นไป  

๔๒.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย จนถึงการประเมินผลคร้ังสุดท้าย  โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของ
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผล
การศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตลอดหลักสูตร ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่งที่สามท่ีมีค่า   
๕ ขึ้นไป 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําให้นําค่าระดับคะแนนประจําของสัญลักษณ์ที่ได้รับจากการ
ประเมินครั้งสุดท้ายมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 
 

หมวด ๘  
การสอบพิเศษ การทําวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 
ข้อ  ๔๓  การสอบภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือทําวิทยานิพนธ์ 

สําหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหากผู้เรียนเป็นชาวต่างประเทศรายใดมีการทําวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับประเทศไทย ยอมให้กําหนดภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนเป็นคนไทย  
ต้องกําหนดเป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยต้องกําหนดเป็นภาษาต่างประเทศเท่าน้ัน 



๒๙ 

 

 
 

นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาษาต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบ เกณฑ์การประเมิน และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ให้เป็นตามประกาศ
มหาวิทยาลัย  

 
ข้อ  ๔๔  การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying  Examination) 
๔๔.๑ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอและมีความ

พร้อมในการทําวิทยานิพนธ์ เพ่ือมีสิทธ์ิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๔๔.๒ การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า 
๔๔.๓ ผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร

กําหนด และไม่อยู่ในช่วงพักการเรียน ตามข้อ ๓๓ และไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๓๕ 
๔๔.๔ ขั้นตอน วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
๔๔.๕ ผู้ที่สอบคร้ังแรกไม่ผ่านหรือไม่เป็นที่พอใจมีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก ๒ ครั้ง ผู้ที่สอบคร้ังที่สามไม่

ผ่านให้พ้นสภาพจากเป็นนักศึกษา โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๔๔.๖ การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 
และระดับคะแนน U เมื่อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

ข้อ  ๔๕  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบติั   
๔๕.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยคําแนะนําของประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา รวมไม่น้อย
กว่า ๔ คน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒินอก
สาขาวิชาต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  

๔๕.๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ออกและตรวจข้อสอบข้อเขียน หรือดําเนินการสอบ
ปากเปล่าในเน้ือหาหลักสูตร หรือรายวิชาที่กําหนดไว้ เพ่ือประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยเพ่ือทําเป็นวิทยานิพนธ์ได้โดยอิสระ นักศึกษาที่
สอบวัดคุณสมบัติผ่านมีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
 

ข้อ  ๔๖  การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  
๔๖.๑  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะโดยรวมของ

เน้ือหาวิชาที่นักศึกษาเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เท่าน้ัน 
๔๖.๓ กําหนดการสอบ วิธีสอบ และเกณฑ์การสอบ  ให้จัดทําเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
๔๖.๔ นักศึกษาผู้ที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน มีสิทธิที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๔๖.๕ การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อสอบประมวลความรู้ผ่าน
เกณฑ์ และระดับคะแนน U เมื่อสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 

๔๖.๖  การสอบประมวลความรู้อ่ืนๆ ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 



๓๐ 

 

 
 

 
ข้อ  ๔๗  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
๔๗.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ โดยคําแนะนําของประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา รวมไม่น้อย
กว่า ๓ คน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒินอก
สาขาวิชาต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

๔๗.๒ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้มีหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบข้อเขียน หรือ
ดําเนินการสอบปากเปล่าในเน้ือหาหลักสูตร หรือรายวิชาที่กําหนดไว้ เพ่ือประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการใน
สาขาวิชาน้ันๆ ของนักศึกษา 
 

ข้อ  ๔๘  การทําวิทยานิพนธ์ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด วิธีการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์  
การสอบ การตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์ และประเมินผลและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
 

ข้อ  ๔๙  การทําการค้นคว้าอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด วิธีการดําเนินการจัดทําการค้นคว้า
อิสระ การสอบ การตรวจสอบความซ้ําซ้อนของการค้นคว้าอิสระ และประเมินผลและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

หมวด ๙ 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวินยันักศึกษา 

 
ข้อ  ๕๐  หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในการพิจารณาด้านจริยธรรม 

จรรยาบรรณทางวิชาการ และด้านวินัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เก่ียวกับเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวินัยนักศึกษา 
 

หมวด  ๑๐  
การสําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ  ๕๑  คุณสมบัตินักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะนําเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

หรือปริญญาให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
๕๑.๑  หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรช้ันสูง 

๕๑.๑.๑  ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 



๓๑ 

 

 
 

๕๑.๑.๒  ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า  ๓.๐๐ 
๕๑.๒  หลักสตูรปริญญาโท 

๕๑.๒.๑  ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
๕๑.๒.๒  มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๕๑.๒.๓  แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๕๑.๒.๔  แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

๕๑.๒.๕  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน
และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ันพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบการค้นคว้า
อิสระ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 
 

๕๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
๕๑.๓.๑  ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
๕๑.๓.๒  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
๕๑.๓.๓  แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน

หน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๕๑.๓.๔  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๕๒  การย่ืนคาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา 
๕๒.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงที่คาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะต้องย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษา 



๓๒ 

 

 
 

๕๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ที่ได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือเล่มการค้นคว้าอิสระ 
เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ผลงาน พร้อมองค์ประกอบอ่ืนที่เก่ียวข้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษา 

๕๒.๓ การย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษาที่คณะต้นสังกัด 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ 

 
ข้อ  ๕๓  การรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับรองการสําเร็จการศึกษา และให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งรายช่ือผู้ศึกษาครบตามข้อกําหนดของหลักสูตรและข้อบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ  ๕๔  สําหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้นําข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งประกาศ และคําสั่งบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้น้ันเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาบังคับใช้กับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้น้ันต่อไป จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 

ข้อ  ๕๕  อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการแต่งต้ัง
ก่อนการประกาศใช้ข้อบังคับน้ี ให้ยังคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งต้ังต่อไป 
 

ข้อ  ๕๖  บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเก่ียวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
อยู่ก่อนข้อบังคับน้ี มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับน้ี ทั้งน้ี ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบังคับน้ี  
 
                            ประกาศ ณ วันที่   12 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จนิดาประเสริฐ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 


