ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการ
ดาเนินการจัดการวิจัย และจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้ ว ยเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้ อ งกั บ ระบบบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บัณฑิตศึกษา หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ทั้งในรูปแบบ
การจัดการศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอื่น
นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ประจา หมายความว่า บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้อง
มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิ ดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
อาจารย์พิเศษ หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาให้ใช้หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ
แล้ว และให้ทาเป็นโครงการพร้อมแผนปฏิบัติงานที่ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับในด้านการ
พัฒนาวิชาการ บุคลากร และวิชาชีพ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจะขออนุมัติหลักสูตร และการจัด
การศึกษาพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้
ข้อ ๖ กาหนดการรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ การประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๘ อัตราค่าลงทะเบียนการศึกษา ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการกาหนดอัตรา
และการใช้ จ่ ายเงิน ค่ า ตอบแทนการสอน และค่ าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ ต่ างๆ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
การบริหารจัดการ
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
ประธาน
(๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธาน
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
รองประธาน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจานวนไม่เกิน ๔ คน
กรรมการ
(๕) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
(๖) คณบดีในคณะที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(๗) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
(๘) ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(๙) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
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(๑๐) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
กรรมการ
(๑๑) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
(๑๒) หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๐ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขามีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลและส่งเสริมการสอนและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะแนวทางการจัดบั ณ ฑิ ตศึกษา การเปิ ดสอนและการยุบเลิ กสาขาในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและท าหน้ า ที่ น าเสนอหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ส ภาวิ ช าการเห็ น ชอบแล้ ว ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ให้ ความเห็ น ชอบแผนงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา และ
อนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๔) กากับดูแลและให้ความเห็นชอบและดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาหมู่เรียน อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
(๕) อนุมัติผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(๖) พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาต่อมหาวิทยาลัยฯ
(๗) พิจารณาทาความเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในกรณีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการลงทะเบียนเรียนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้ง
เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๘) ดาเนินการอย่างอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความจาเป็น
หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอาจารย์ป ระจา
หลักสูตร โดยมีจานวนและคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขามีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาและเสนอโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานการเปิดสอนในสาขาตามที่ได้รับแต่งตั้ง
(๒) ด าเนิ น การและประสานงานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสาขาที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
(๓) เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณ ฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ
(๔) จัดทาแผนงาน งบประมาณ โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาประจาสาขา
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(๕) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชานั้น
(๖) ติดตามประเมินผล รายงานผล การใช้หลักสูตรรวมทั้งจัดทารายงานประจาปี ผลการ
ดาเนินงานของสาขา ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ มอบหมาย
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษาประจาสาขา มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๑๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการบัณฑิตศึกษาโดยมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
(๒) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ คณะ สาขาวิ ช าเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิตศึกษาให้ มีความหลากหลาย และมีคุณ ภาพที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒ นาศักยภาพของ
บุคลากรในท้องถิ่น
(๓) กากับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการจั ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) พั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การ ระบบสารสนเทศ ระบบบริการและสิ่ งสนั บสนุ น
การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
(๖) ดาเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความจาเป็น
หรือตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร หรืออธิการบดีมอบหมาย
หมวดที่ ๓
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน
ข้ อ ๑๖ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เข้ า ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้ชาระ
ค่าลงทะเบียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๑๗ นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วมีความประสงค์จะเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียน ให้ทาได้
โดยทาคาร้องพร้อมความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาต การขอถอน
รายวิช าตามวรรคต้ น ให้ ด าเนิ น การก่ อ นวัน ก าหนดสอบปลายภาคของภาคเรีย นนั้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วั น
มหาวิทยาลั ยจะไม่คืน ค่าลงทะเบี ย นเรีย นให้ กับนัก ศึกษาที่ขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา เว้นแต่กรณี ที่
นั กศึกษาขอถอนรายวิช าภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลั ยจะคืนเงินค่าลงทะเบียน
รายวิชานั้นให้เต็มจานวนแนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาและ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๘ ให้นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยคน
หนึ่งที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน ที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา
ทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา การจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน ด้านการดารงตนตามกรอบ
ประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และด้านอื่นๆ ทั่วๆ ไปได้ตามความจาเป็น
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ข้อ ๑๙ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา และสภามหาวิทยาลั ยได้อนุมัติให้ได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรสาหรับหลักสูตรนั้นแล้ว
(๒) ลาออกจากการเป็นนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ลาออกแล้ว
(๓) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา
(๔) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่เหมาะสม หรือ
กระทาความผิดร้ายแรงอื่นๆ
(๕) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๒๐ นั กศึกษาตามหลักสู ตรระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา อาจท าคาร้องเสนอต่อมหาวิท ยาลั ย แสดง
เหตุผลและความจาเป็นเพื่อขอลาพักการศึกษา โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นการชั่วคราว ใน
ภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้ให้มหาวิทยาลัยพิ จารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาชั่วคราวได้ครั้งละ
หนึ่งภาคเรียน หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยที่นักศึกษาได้รับยกเว้นไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียน
รายวิชา แต่ต้องชาระค่าบารุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การขออนุญาตพักการศึกษาที่จะได้รับสิทธิ์ตามข้อบังคับนี้ จะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ขอพักการเรียน
ข้อ ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อนา
ผลการศึกษาไปใช้ป ระกอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น หรือโดยไม่นับหน่วยกิตตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได้
หมวดที่ ๔
แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ
ข้ อ ๒๒ มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ลงทะเบี ย นเรี ย น ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรในแผน ก หรือแผน ข สาหรับระดับปริญญามหาบัณ ฑิต หรือแบบ ๑ หรือแบบ ๒
ส าหรั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ว่ าด้ ว ยเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ บั งคั บ ใช้ อยู่ ในปั จจุบั น ได้ ตามความเหมาะสม โดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษานาหน่วยกิตรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจากสาขา
อื่นของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาเทียบโอนหรือยกเว้นการเรียน บาง
รายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมาแล้วสองภาคเรียน หรือ
ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษามาแล้วสิบสองหน่วยกิตขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๕ จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๒๕.๑ ปริญญาโท
๒๕.๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ
๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒๕.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ว นหนึ่ งของการศึกษาเพื่ อรับ ปริ ญ ญา และเป็น ผลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ ที่
กาหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ความจ าเป็ น อย่ างยิ่ งส าหรับ สาขาวิช าที่ ไม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๒๕.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ห ลั ก และการค้ น คว้ าอิ ส ระ ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุค คลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการ ตามที่ ก าหน ดข้ างต้ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๒๕.๑.๔ อาจารย์ ผู้ ส อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ป ระจาหลั กสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบั ติ
และผลงานทางวิชาการดังนี้
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๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการตามที่ ก าหนดข้ า งต้ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๒๕.๑.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่า ปริญญา
โทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๒๕.๒ ปริญญาเอก
๒๕.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า ปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
๒๕.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ งส าหรับ สาขาวิช าที่ ไม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๒๕.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
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กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการตามที่ ก าหนดข้ า งต้ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง นั้ น และแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๒๕.๒.๔ อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่ น้ อยกว่า ๕ คน ทั้ งนี้ ป ระธานกรรมการสอบต้ องเป็ น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการตามที่ ก าหนดข้ า งต้ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง นั้ น และแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๒๕.๒.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สั มพัน ธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผ ลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕
ปีย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทาหน้าที่เป็น อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
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ข้อ ๒๖ การควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษาประจาสาขาที่ เปิ ด สอนคัดเลื อกอาจารย์ที่ มี
คุณวุฒิและประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการกาหนดชื่อเรื่อง เค้าโครง และขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(๒) ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระตามข้อ (๑) กับอาจารย์ประจาวิชาจานวนหนึ่งคน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอ ในการนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอให้
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการ โดยมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒๗ ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทต้องทดสอบให้ผ่านมาตรฐานความรู้
ภาษาต่ างประเทศ และการใช้คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อการประมวลผลและการสื บ ค้นข้อมู ล หากไม่ผ่ านการ
ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและต้องสอบผ่าน โดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๘ ให้นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ยื่นคาร้อง
เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาภายในกาหนด ๓๐ วัน นับ
จากวันเปิดภาคเรียนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้ อ ๒๙ เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๒๙.๑ หลักสูตรปริญญาโท
๒๙.๑.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๒๙.๑.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิ พ นธ์ห รือส่ ว นหนึ่ งของวิท ยานิ พนธ์ต้องได้รับ การตีพิ มพ์ หรือ อย่างน้ อยได้รับ การ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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๒๙.๑.๓ แผน ข ศึ กษารายวิช าครบถ้ว นตามที่ก าหนดในหลั กสู ตร โดยจะต้อ งได้ระดั บ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๒๙.๒ ปริญญาเอก
๒๙.๒.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อ อย่ างน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๒๙.๒.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลั กสู ตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บคะแนนหรือเที ยบเท่ า สอบผ่ านการสอบวัด คุณ สมบั ติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๓๐ นักศึกษาที่จาเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ใน
หลักสูตร อาจขอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ไม่เกินหนึ่งปี
ข้อ ๓๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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