ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรที่จะเปิด
ใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๔)
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งและประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี รอง
อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์

“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
“การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรมั ย์
“คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณบดีของคณะที่เปิด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“หัวหน้าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา/พหุสาขาวิชา” หมายความว่า
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา/พหุสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
“อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
หมวด ๑
การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖ ให้จัดการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการดังต่อไปนี้
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๖.๒ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

๖.๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
๖.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา/
พหุสาขาวิชา
ข้อ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตาม ข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ ข้อ ๖.๓ และข้อ ๖.๔ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือนาข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖.๑ มีองค์ประกอบและมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๘.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
๘.๑.๑ อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
๘.๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นรองประธานกรรมการ
๘.๑.๓ รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี
ที่อธิการบดีเห็นชอบไม่เกิน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๘.๑.๔ คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ
๘.๑.๕ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
เป็นกรรมการ
๘.๑.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่เกิน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๘.๑.๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๘.๑.๘ หัวหน้าสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ ๘.๑.๖ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอแต่งตั้ง โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี
๘.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
๘.๒.๑ อานวยการสนับสนุน ส่งเสริม กากับและดูแลการดาเนินงานระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
๘.๒.๒ กาหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๘.๒.๓ กาหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงานของคณะกรรมการต่าง ๆ และอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา และกากับดูแลการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๘.๒.๔ พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๘.๒.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๘.๒.๖ พิจารณาโครงการและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

๘.๒.๗ แต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖.๒ มีองค์ประกอบและมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๙.๑ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
๙.๑.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานกรรมการ
๙.๑.๒ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
เป็นรองประธานกรรมการ
๙.๑.๓ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรรมการ
๙.๑.๔ รองคณบดีที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ
จากคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ
๙.๑.๕ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สหสาขาวิชา/พหุสาขาวิชา
เป็นกรรมการ
๙.๑.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่เกิน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๙.๑.๗ หัวหน้าสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
๙.๒ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๙.๒.๑ เสนอนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๙.๒.๒ พิจารณาการออกระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
๙.๒.๓ จัดทาคาของบประมาณ เสนอขอจัดสรรงบประมาณ และติดตามงบประมาณ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
๙.๒.๔ กาหนดนโยบาย และแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร
สหสาขาวิชา/พหุสาขาวิชา
๙.๒.๕ พิจารณาหลักสูตรสหสาขาวิชา/พหุสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
๙.๒.๖ กาหนดนโยบาย และแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
๙.๒.๗ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
๙.๒.๘ ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๙.๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตาม ข้อ ๖.๓ มีองค์ประกอบและมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ

๑๐.๑.๑ คณบดี
๑๐.๑.๒ รองคณบดีที่คณบดีเห็นชอบหนึ่งคน
๑๐.๑.๓ หัวหน้าสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
๑๐.๑.๔ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เป็นประธาน
เป็นรองประธาน
เป็นกรรมการ
เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ
๑๐.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑๐.๒.๑ พัฒนาและนาเสนอหลักสูตร
๑๐.๒.๒ บริหารงานวิชาการ
๑๐.๒.๓ พิจารณาอนุมัติผลการเรียน
๑๐.๒.๔ ดาเนินการตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
๑๐.๒.๕ บริหารงานตามนโยบาย จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการตาม ข้อ ๖.๔ มีองค์ประกอบและมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา/
พหุสาขาวิชา
๑๑.๑.๑ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑๑.๑.๒ รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑๑.๑.๓ กรรมการไม่เกิน ๓ คน
ประธานคณะกรรมการและกรรมการตามข้อ ๑๑.๑.๑ และ ๑๑.๑.๓ ให้แต่งตั้งจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร และให้คณะกรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ
ทั้งนีก้ รรมการบริหารหลักสูตรประจาคณะหรือกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา/
พหุสาขาวิชาแต่ละคน อาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรได้มากกว่า ๑ หลักสูตร โดยให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ ๕ ปี
๑๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สหสาขาวิชา/พหุสาขาวิชา มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑๑.๒.๑ บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๑.๒.๒ อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระและเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ต่อคณบดีที่
หลักสูตรนั้นสังกัดหรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกรณีที่เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา หรือพหุสาขาวิชา

๑๑.๒.๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด
๑๑.๒.๔ ควบคุมดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๑.๒.๕ บริหารงานตามนโยบายหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
ให้หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอยู่ภายใต้การกากับดูแล ประสานงาน ของคณบดี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
ที่หลักสูตรหรือสาขาวิชานั้นสังกัดอยู่ เว้นหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เป็น สหสาขาวิชา/ พหุสาขาวิชา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้น ให้อยู่ภายใต้การกากับดูแล ประสานงานของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๑๒ ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
๑๕ สัปดาห์ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ โดยกาหนด
จานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๑๓ การจัดแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๓.๑ การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full – time) หมายถึง การจัดแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ปกติ
๑๓.๒ การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part – time) หมายถึง การจัดแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ปกติ
ข้อ ๑๔ การคิดหน่วยกิต
๑๔.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๔.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑๔.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๔.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาใน
การทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย
กิต
๑๔.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๔.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๑๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
๑๕.๓.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
๑) แบบ ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดย ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒) แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๓.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องทาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต หลักสูตรใดที่เปิด
แผน ข ต้องเปิดสอนแผน ก ควบคู่กันไปด้วย

๑๕.๔ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
๑๕.๔.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
๑๕.๔.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๑๖ ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ
๑๖.๑ หลักสูตรปกติ (Regular program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้
๑๖.๒ หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English program) หมายถึง หลักสูตรใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการทา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๑๖.๓ หลักสูตรนานาชาติ (International program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์
ความรู้และเนื้อหาที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มคี ุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน
ข้อ ๑๗ ระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นดังนี้
๑๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๗.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๗.๓ ปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

๑๗.๔ ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ผู้ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร และครบตามระยะเวลาในข้อ ๑๗.๓ และ ๑๗.๔
แต่ยังดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
ได้เป็น รายภาคการศึกษา
ข้อ ๑๘ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประการ คือ
๑๘.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๘.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๑๘.๓ การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๑๘.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ ๑๙ ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี
ข้อ ๒๐ การพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ดาเนินการโดยจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๔
อาจารย์ และคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
ข้อ ๒๑ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
๒๑.๑ อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
๒๑.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
๒๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๘ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๑.๔ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่
มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ในการสอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละ
รายวิชา
๒๑.๕ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทาหน้าที่
จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๑.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระ หมายถึง อาจารย์
ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การให้คาแนะนาและดูแล รวมทั้งการ
ประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระร่วม ให้
ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระได้โดยอนุโลม ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๒๑.๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระร่วม หมายถึง อาจารย์
ประจา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้ทาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรือ การค้นคว้าอิสระในการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รวมทั้งช่วยเหลือ ให้คาแนะนาและ
ควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
๒๑.๘ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระ
ต้องเป็นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระร่วม อาจเป็นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้น
ไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนด

ข้อ ๒๒ คุณสมบัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๒๒.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๒๒.๑.๒ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ในการสอน หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่ได้เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๒.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๒๒.๒.๒ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโทในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ในการสอน หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่ได้เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท
๒๒.๓.๑ อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๒๒.๓.๒ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๒.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒
ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหลัก ต้อง
เป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)
ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ

เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทาการวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระร่วมได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย
๒๒.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง โดย
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่มิใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๒.๓.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจาเป็นกรรมการสอบ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการสอบ
อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระได้ แต่ต้องไม่เป็น
ประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก
๒๒.๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๒๒.๔.๒ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๒.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจา มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์
ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๒๒.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๒.๔.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจา
เป็นกรรมการสอบ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการสอบ อาจารย์ประจา
และผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ ๒๓ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๓.๑ หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๓.๑.๑ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและวิจัย
รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาดาเนินการศึกษาวิจัย
๒๓.๑.๒ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระทั้งในเชิงวิชาการและเชิงภาษา
๒๓.๑.๓ ประเมินความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
๒๓.๑.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ และการจัดสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๓.๑.๕ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๓.๒ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๓.๒.๑ อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน ๑๐ คน

๒๓.๒.๒ อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิด
สัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ทาการค้นคว้าอิสระ ๓
คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
๒๓.๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
หมวด ๕
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๔ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๒๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๔.๓ หลักสูตรปริญญาโท ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๔.๔ หลักสูตรปริญญาเอก
๒๔.๔.๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ
ต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
๒๔.๔.๒ ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ที่มี
ผลการเรียนดีมาก และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๕ วิธีการรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๒๕.๑ การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๕.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการรับสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๒๕.๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดได้ โดยต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๒๕.๔ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลภายนอก ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๔ เข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ ในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเห็นชอบที่จะรับเข้าศึกษา โดยให้เข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๕.๕ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจพิจารณารับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหรือวิจัย โดย
ไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้เป็นกรณีพิเศษ
๒๕.๖ การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๒๖.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
๒๖.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง หรือ
โดยวิธีที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยแสดงหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งชาระ
เงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๖.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะหมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่ได้แจ้ง
เหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ให้มารายงานตัว และเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว ต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มารายงานตัว
กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ตามข้อ ๒๖.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
๒๖.๔ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็ม
เวลาจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร เกินกว่าหนึ่งหลักสูตรไม่ได้ แต่นักศึกษาที่ศึกษา
สาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษา
สาขาวิชาอื่นในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาได้อีกไม่เกินหนึ่งสาขาวิชา

หมวด ๖
การลงทะเบียนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต
ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนสาหรับระบบทวิภาค
๒๗.๑ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กาหนดไว้ หากต้องการ
ลงทะเบียน เรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการเรียน ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ ทั้งนี้ให้
ชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ การลงทะเบียนเพื่อได้
หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non–credit)
และการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit)
๒๗.๓ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป็นจานวนหน่วยกิตไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่
ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะถูกมหาวิทยาลัย
คัดชื่อออก เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๒๗.๔ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดภายในกาหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์สอบในภาคการศึกษานั้น
๒๗.๕ จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
๒๗.๕.๑ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตาม
ประเภทของนักศึกษา ดังนี้
๑) นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้
ไม่นับรวมรายวิชา ที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนดจะ
กระทาได้เฉพาะในภาคฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
๒) นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
ลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๙
หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๗.๕.๒ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีจานวนหน่วยกิตต่ากว่าหรือมากกว่า
เกณฑ์ ข้อ ๒๗.๕.๑ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
๒๗.๕.๓ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้า เพื่อคิดคะแนนในรายวิชาที่เคย
ลงทะเบียนและได้ผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนนสัญลักษณ์ “B” ขึ้นไปแล้วมิได้ ยกเว้นในกรณีที่
นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐ สามารถลงทะเบียนเรียน

ซ้า เพื่อคิดค่าคะแนนในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ให้ชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนซ้า
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๗.๕.๔ นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่า
จะสาเร็จการศึกษา
๒๗.๖ การขอเพิ่มหรือการขอถอนรายวิชาเรียน หรือการยกเลิกรายวิชาเรียน ให้อยู่
ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๒๘ การเทียบโอนหน่วยกิตและการยกเว้นรายวิชาเรียน
๒๘.๑ การเทียบโอนหน่วยกิตกระทาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๒๘.๑.๑ เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน
๓ ปี และได้ผลการศึกษา “S” (Satisfactory) หรือ “PD” (Pass with Distinction) หรือ “P” (Pass)
หรือ ไม่ต่ากว่า “B” หรือ ได้แต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า
๒๘.๑.๒ จานวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่รับโอน รวมแล้วไม่เกินร้อยละ ๔๐
ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาที่กาลังศึกษา
๒๘.๑.๓ ไม่เป็นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๘.๑.๔ รายวิชาที่รับโอนมาจะไม่นาผลการศึกษามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมและให้บันทึกผลการศึกษาเป็น “T” (Transfer) กากับที่รายวิชา ซึ่งความหมายถึง รายวิชาที่มา
จาก
การเทียบโอนหน่วยกิต โดยไม่นามาคิดคะแนนเฉลี่ย
๒๘.๑.๕ ได้รับความเห็นชอบการรับโอนผลการเรียนจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอนรายวิชาที่ขอโอน
๒๘.๑.๖ การยกเว้นรายวิชาเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๘.๒ การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมกันกับสถาบันอื่น
๒๘.๒.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับโอนหน่วยกิต สามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ต้องไม่เป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๘.๒.๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการรับการโอนหน่วยกิตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อปรับพื้นฐาน
๒) รายวิชาที่เคยลงทะเบียนมาแล้วในหลักสูตรอื่น

ทั้งนี้ในขณะที่ลงทะเบียนในสถาบันอื่นซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นนักศึกษาเต็ม
เวลาและยังคงสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะต้องชาระค่าบารุงการศึกษา ณ สถาบัน
แห่งใดแห่งหนึ่ง
ข้อ ๒๙ การย้ายสาขาวิชา
๒๙.๑ การย้ายสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่จะย้ายออกและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จะย้ายเข้า
๒๙.๒ การยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระทาได้นับแต่เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร
๒๙.๓ การดาเนินการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๐ การเปลี่ยนระดับการศึกษา
๓๐.๑ การเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรือเป็น
การเปลี่ยนไปสู่ระดับที่ต่ากว่าเดิมก็ได้
๓๐.๒ กรณีที่อยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ ได้แก่
๓๐.๒.๑ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ที่ได้รับทุนให้เข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก
๓๐.๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้น
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๓๐.๒.๓ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตามข้อ ๓๑.๒.๑ ที่สอบไม่ผ่าน
ในการสอบวัดคุณสมบัติอาจได้รับการเสนอจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทแทนก็ได้
๓๐.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษา จะกระทาได้แต่เฉพาะเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
หมวด ๗
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๑ การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓๑.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ
๓๑.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบ
ข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือเป็นการสอบทั้งสองแบบ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข
การสอบประกอบด้วยรายวิชาในสาขาวิชาและรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓๑.๓ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอก

๓๑.๔ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกอบด้วยการอ่านและประเมินผลงานการ
ทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่าและการประชุมผลงานของกรรมการสอบ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ
๓๑.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือ
การสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาและรายวิชาที่เกี่ยวข้องสาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
เอก เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนินการวิจัยโดยอิสระได้
๓๑.๖ การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ หลักเกณฑ์ วิธีการสอบ และคณะกรรมการการสอบประมวลความรู้ การสอบวัด
คุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามข้อ ๓๑.๒ ข้อ ๓๑.๕ และ
ข้อ ๓๑.๖ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๓ การเจตนาทุจริตหรือทาการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ นักศึกษาต้องได้รับโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๓๓.๑ สอบตกในรายวิชานั้น
๓๓.๒ สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
๓๓.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๔ การประเมินผลรายวิชาให้กระทาเมื่อสิ้นการศึกษาแต่ละภาค
ข้อ ๓๕ การประเมินผลรายวิชา ให้กาหนดระดับคะแนนตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ซึ่งมี
ความหมายของผลการเรียน และแต้มระดับคะแนน เป็นดังนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แต้มระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
A
๔.๐
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
B
๓.๐
ดี (Good)
C+
๒.๕
ดีพอใช้ (Fairly Good)
C
๒.๐
พอใช้ (Fair)
D+
๑.๕
อ่อน (Poor)
D
๑.๐
อ่อนมาก (Very Poor)
F
๐
ตก (Fail)
สัญลักษณ์

ความหมาย

I

S

U

T
W

Au

การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สาหรับ
รายวิชาที่มีค่าคะแนนในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัย หรือ
(๒) นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบเกณฑ์ตามที่ผู้สอนกาหนด
นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร “I” ต้องดาเนินการขอรับ
การประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดจะเปลี่ยนระดับคะแนน
ตัวอักษรเป็น “F”ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชา
ที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมถึงรายวิชาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับ
รายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมถึงรายวิชา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รายวิชาที่โอนมา (Transfer) ใช้สาหรับรายวิชาที่โอนมาจาก
สาขาวิชาอื่นหรือสถาบันการศึกษาอื่น
รายวิชาที่ถอน (Withdraw) ใช้สาหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ถอน หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาหรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้นๆ
ร่วมฟัง (Audit) ใช้สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต

ข้อ ๓๖ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวัดความรู้
ความสามารถภาษาต่างประเทศ เป็นดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
NP (Not Pass)
ไม่ผ่าน
ข้อ ๓๗ การประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เป็นดังนี้

สัญลักษณ์
ความหมาย
P (Pass)
ผ่าน
NP (Not Pass)
ไม่ผ่าน
ข้อ ๓๘ การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เป็นดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
P (Pass)
ผ่าน
NP (Not Pass)
ไม่ผ่าน
ข้อ ๓๙ การประเมินผลรายวิชาที่เรียนในหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่า
กว่าระดับคะแนนตัวอักษร “C” ถ้าผลการประเมินได้ต่ากว่า “C” ให้ลงทะเบียนเรียนซ้า
การประเมินผลรายวิชาที่เรียนในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ต้องไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร “B” ถ้าผลการประเมินได้ต่ากว่า “B” ให้ลงทะเบียนเรียน
ซ้า
การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องเป็นสัญลักษณ์ “S” ถ้าผลการประเมินได้ระดับ
คะแนนเป็นสัญลักษณ์ “U” ให้ลงทะเบียนเรียนซ้า
หมวด ๘
การทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๔๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๔๐.๑ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เมื่อมี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๔๐.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้ง
แรก ๓ หรือ ๖ หน่วยกิตแล้วแต่กรณี โดยถือว่าเป็นการลงทะเบียนเพื่อศึกษาค้นคว้าชื่อเรื่องและเขียน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
๔๐.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข จะต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ
ครั้งแรก ๑-๒ หน่วยกิต โดยถือว่าเป็นการลงทะเบียนเพื่อศึกษาค้นคว้าชื่อเรื่องและเขียนเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ

๔๐.๔ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตแล้วแต่กรณี โดยถือว่าเป็นการลงทะเบียนเพื่อศึกษาค้นคว้าชื่อเรื่องและเขียนเค้า
โครงวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้การลงทะเบียนจะต้องกระทาโดยต่อเนื่องจนกว่าจะได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๔๑ การขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
๔๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข ต้องขออนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติภายใน ๖
ภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจพิจารณาขยายเวลา
เพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
๔๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อสอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ โดยเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และต้องได้รับอนุมัติภายใน ๘ ภาคการศึกษาปกตินับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้น
สภาพนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
๔๑.๓ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอาจเป็นภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศก็ได้
๔๑.๔ หลักเกณฑ์ วิธีการสอบ และคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๒ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระจะต้อง
กระทาในทุกภาคการศึกษา เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประเมินจานวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิมที่สามารถนาไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิต
ที่ผ่านในหัวข้อเดิม
ข้อ ๔๔ การสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
๔๔.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระมี
ดังนี้
๔๔.๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
๔๔.๑.๒ มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกาหนด
๔๔.๑.๓ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ

๔๔.๒ หลักเกณฑ์ วิธีการสอบ และคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๕ รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
๔๕.๑ รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด
๔๕.๒ นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจานวน
รูปแบบ และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๔๕.๓ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนาไปเผยแพร่
ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณีที่ทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
ข้อ ๔๖ การสอบประเภทต่างๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรว่านักศึกษาควรเข้ารับ
การทดสอบให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๙
การสาเร็จการศึกษา และการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ ๔๗ ผู้มีสิทธิ์ขอสาเร็จการศึกษา
๔๗.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๔๗.๑.๑ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๔๗.๑.๒ ผ่านข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๔๗.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๔๗.๒.๑ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๔๗.๒.๒ ผ่านข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๔๗.๓ หลักสูตรปริญญาโท
๔๗.๓.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ และเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๔๗.๓.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการทีม่ ีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๔๗.๓.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ หรือปากเปล่า และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๔๗.๓.๔ ผ่านข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๔๗.๔ หลักสูตรปริญญาเอก
๔๗.๔.๑ แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๔๗.๔.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
๔๗.๔.๓ ผ่านข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๔๘ การขออนุมัติปริญญา
๔๘.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่คาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษานั้น
๔๘.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขอสาเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อ ขออนุมัติปริญญา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔๘.๒.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๔๗
๔๘.๒.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔๘.๓ การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๔๙ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซึ่งได้อนุมัติแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาผู้ใดผู้หนึ่งไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้
๔๙.๑ ผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา หรือผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ตนสาเร็จ ตามข้อ ๒๔ หรือ ข้อ ๔๗ แห่งระเบียบนี้ การ
เพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น
๔๙.๒ วิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือมิได้กระทาด้วย
ตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญา
หรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น
๔๙.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระทาการเสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อ
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในกรณีนี้
มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน

หมวด ๑๐
การลา การรักษาสภาพ การลาออกและการพ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ ๕๐ การลาพักการศึกษา
๕๐.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคาร้อง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป/ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ใน
กรณีต่อไปนี้
๕๐.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๕๐.๑ .๒ ป่วยจนกระทั่งต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งของแพทย์เป็นเวลานานเกิน
๓ สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์
๕๐.๑ .๓ มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๕๐.๑ .๔ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๕๐.๑.๑ – ๕๐.๑.๓ ให้ลาพักได้ไม่เกิน ๒
ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจาเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี
๕๐.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับรักษา
สภาพนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
ข้อ ๕๑ การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ต้องนาใบลาออกพร้อมด้วยหนังสือรับรองจากฝ่ายกองคลังและทรัพย์สินที่แสดงว่าไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ
กับมหาวิทยาลัยยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
ข้อ ๕๒ การรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดังนี้
๕๒.๑ เรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกาหนด แต่ยังอยู่ในระหว่างการทา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๕๒.๒ ลาพักการศึกษา
ข้อ ๕๓ การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพ ในกรณีต่อไปนี้
๕๓.๑ ตาย
๕๓.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
๕๓.๓ เมื่อไม่ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการลงทะเบียนหรือชาระค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพนักศึกษา

๕๓.๔ สอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ ๒ ไม่
ผ่าน
๕๓.๕ ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ลงโทษนักศึกษา
๕๓.๖ เมื่อระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ ๑๗ แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๔ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา และได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว มีความประสงค์
จะศึกษาต่อ ให้ผู้นั้นยื่นคาร้องเพื่อขอคืนสภาพนักศึกษาได้ ถ้าหลักสูตรนั้นยังคงเปิดสอนอยู่ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ ออกประกาศหรือ
คาสั่งเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์)
อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

