
KM หนาที่ อ.ประจําหลักสูตร

วันที่ 1 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.

หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร

ลําดับ ประเด็น เกณฑ

1 คุณสมบัติ อ.ประจําหลักสูตร คุณวฒุิตรง หรือสัมพันธ

2 หนาที่ อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประชุม วางแผน ติดตาม ควบคุม การบริหารจัดการหลักสูตรให

เปนไปตาม มคอ. 2

กําหนด อ.ผูสอน ติดตามการสอนใหเปนไปตาม LO ที่กําหนด

ติดตามนักศึกษาจบ เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง

3 PLO : program learning outcome LO ของหลักสูตร จะเปนตัวกําหนดเงินเดือนบัณฑิตในอนาคต

4 PLF : 

5

การปรับเปลี่ยนเปดเทอม เปน ม.ิย. 62 

ปการศึกษา 2562

การตอบขอซักถาม

ขอ ประเด็น คําถาม แนวทางดําเนินงาน

1 คุณสมบัติ อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑใด ตามเกณฑสูงสุด คือ เกณฑมาตรฐาน 58 สําหรับการ

บริหารจัดการหลักสูตร 60 และ 55

2 อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร IT (หลักสูตร 54) มี อ.ประจําหลักสูตรไมครบ 5 คน 

ดําเนินการบริหารหลักสูตรไดหรือไม เนื่องจากอนุมัติปดหลักสูตร

 ป 60 แลว แตมีนักศึกษาคงคาง 10 คน

สามารถทําได หากสภาอนุมัติ ในมาตราขอ 18

3 คุณสมบัติ อ.ผูสอบวิทยานิพนธ ตองพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑใด ตามเกณฑของนักศึกษาที่เขามาในหลักสูตรใด ใชเกณฑ

นั้นๆ เชน นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร 55 ใชเกณฑ 48  

สวนองคประกอบของกรรมการสอบ วพ. ตองดูเกณฑของ 

สน.บัณฑิต ม.อบ. ควบคูดวย



การดําเนินงานของ อ.ผูรับผดิชอบหลักสูตร

1 ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทราบหนาที่ สิ่งท่ีตองทําในการบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร/หนาที่

2 รูระยะเวลาในการดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ

3 มีขอมูล รูขอมูลที่ตองรู รายละเอียดขอมูล

4 รูวาจะตองพิจารณาวิเคราะหประเด็นใดจากขอมูลที่มี การวิเคราะหขอมูล

5 รูเปาหมายการดําเนินงาน เปาหมายการดําเนินงาน

6 รูประเด็นที่ตองปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ประเด็นที่ตองปรับปรุง

7 คิดวิธกีารเพื่อใหการดําเนินงานและผลลัพทดีขึ้น วิธีการการดําเนินงาน

8 รายงานผลการดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินงาน



ปฏิทินการดําเนินงานของหลักสูตร

เดอืน สัปดาหที่ กิจกรรมปการศึกษา 2560 ผูรับผดิชอบ กิจกรรมปการศึกษา

การใหคําปรึกษา

ส.ค. ขอมูล: จํานวนนักศึกษาแรกเขา/จน.นศ.คงอยู และผลการศึกษาปจจุบัน แผนการเรียน

อ.ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบ

พิจารณา: สถานะนักศึกษา (ปกติ/ เตือน)

แผนการเรียนปกติ / ปรับแผนการเรียน

วิธีการใหคําปรึกษาของ อ.ที่ปรึกษา และรายงานผลการใหคําปรึกษาของ อ.ที่ปรึกษา 

เปาหมาย: นศ.คงอยู ลดการตกออก จบตามระยะเวลาหลักสูตร

ปรับปรุง: วิธีการใหคําปรึกษาของ อ.ที่ปรึกษา ความถ่ีการติดตามผลการเรียนของ อ.

ที่ปรึกษา

คิดวิธีการ: โครงการติดตามผลการเรียนนักศึกษา ดวย stack bar chart 

อบรบ อ.ที่ปรึกษา ในการใชงาน stack bar chart เพ่ือติดตามผลการเรียนของ นศ.ใน

ความดูแล 

หลังจบภาคการศึกษา อ.ที่ปรึกษา สรุปผลการเรียนนักศึกษา และผลการใชเครื่องมือ

ดังกลาว ตอหลักสูตร

รวบรวม รายงานผลการดําเนินงาน: หลักสูตรรวบรวม ประเมิน วิเคราะห/สังเคราะห

 เพ่ือนําผลการใชเครื่องมือดังกลาวมาปรับปรุง และผลการเรียนนักศึกษามาวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป นําเขาที่ประชุมภาควิชา

การดําเนินงานของ อ.ผูรับผดิชอบหลักสูตร

1 ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทราบหนาที่ สิ่งท่ีตองทําในการบริหารหลักสูตร

2 รูระยะเวลาในการดําเนินการ

3 มีขอมูล รูขอมูลที่ตองรู

4 รูวาจะตองพิจารณาวิเคราะหประเด็นใดจากขอมูลที่มี

5 รูเปาหมายการดําเนินงาน

6 รูประเด็นที่ตองปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

7 คิดวิธกีารเพื่อใหการดําเนินงานและผลลัพทดีขึ้น

8 รายงานผลการดําเนินงาน



ลําดับ งานหนาที่ความรับผิดชอบ 1 พ.ค. 60 1 ม.ิย. 60 1 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60 1 ก.ย. 60 1 ต.ค. 60 1 พ.ย. 60 1 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 61 1 ก.พ. 61 1 ม.ีค. 61 1 เม.ย. 61 1 พ.ค. 61 1 ม.ิย. 61 1 ก.ค. 61

2 กําหนดรายวิชา

3 กําหนดตัวผูสอน

5 จัดทํา มคอ 3 4 ภาคตน ภาคปลาย

4 จัดตารางเรียน

สรุปจํานวนรับเขา

สรปุความคงอยู ่/ตกออก ภาคตน ภาคปลาย

สรปุสําเร็จการศกึษา

ปฐมนิเทศ

การใหคําที่ปรึกษา

ประชาสัมพันธหลักสูตร 61 62

1 อัตรากําลัง บริหารบุคลากร

โครงการประจําป วางแผน

open can เกิดกิจกรรม

food innovation รอบที่ 1 รอบตัดสิน

Nesle Quiz Bowl แขง

field trip เกิดกิจกรรม

นิเทศนักศึกษาฝกงาน เกิดกิจกรรม

งานวิจัย

ทํานุบํารุง/บริการวิชาการ

งานเกษตรอีสานใต

จัดทํา มคอ 5 6

ประชุมเกรด

ทวนสอบรายวิชา และ หลักสูตร

ปจฉิมนิเทศ

จัดทํา SAR

1



ลําดับ งานหนาที่ความรับผิดชอบ 1 พ.ค. 60 1 ม.ิย. 60 1 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60 1 ก.ย. 60 1 ต.ค. 60 1 พ.ย. 60 1 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 61 1 ก.พ. 61 1 ม.ีค. 61 1 เม.ย. 61 1 พ.ค. 61 1 ม.ิย. 61 1 ก.ค. 61

ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

การปรับปรุงรายวิชา /หลักสูตร 

2
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 เกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558 

สาระในการปรับปรงุฯ ที่แตกตางจากเกณฑฯ พ.ศ.2548 
1. เพ่ิมเติมนิยาม: อาจารยประจํา อาจารยประจําหลกัสตูร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยพิเศษ 

2. การแบงกลุมหลักสตูร: วิชาการ กาวหนาทางวชิาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
กาวหนาทางวชิาชีพหรือปฏิบตัิการ 

3. คุณสมบัตขิองอาจารยที่ทําหนาท่ีตางๆ ในหลักสูตร 

4. แนวทางการประกันคุณภาพการศกึษาของหลกัสตูร 

1. นิยามอาจารย 

อาจารยประจํา: อาจารย/ผศ./รศ./ศ. ที่ทําหนาท่ีตามพันธกิจอุดมศึกษาโดยปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลา 

อาจารยประจําหลักสูตร: อาจารยประจําที่มีคณุวฒุติรงหรือสมัพันธกับสาขาของ
หลักสูตรที่เปดสอน และทําหนาท่ีสอน และคนควา วิจัย ในสาขาดังกลาว 

   (ไมจํากัดจํานวน ซ้ําได) 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร: อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (กําหนดจํานวน ซ้ําไมได) 

อาจารยพิเศษ: ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจาํ 

2.การกําหนดมาตรฐานความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ

อาจารยประจําที่สถาบันรับเขาใหมต้ังแตเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรฉบับ พ.ศ. 
2558 ประกาศใช ตองมผีลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตาม
เกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจาํ

ประเด็นนี้ ทาง สกอ. ไดแจงวาใน 2 ปแรก ใหทางสถาบันเปนผูกําหนดเกณฑ
เอง เมื่อใชเกณฑใดใหแจงตอ สกอ. รับทราบดวย 
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กลุมหลักสูตร: ระดับปรญิญาตรี 

ประเภทหลักสูตร จุดเนน กลุมยอย 

หลักสูตรวิชาการ เนนความรูและทกัษะดาน
วิชาการ 

1.แบบปกต ิ
2.แบบกาวหนา 

หลักสูตรวิชาชพี/ปฏิบตักิาร เนนทกัษะดานวิชาชีพ 1.แบบปกต ิ
2.แบบกาวหนา 

เนนทักษะดานการปฏิบตัเิชิง

เทคนิคในศาสตรสาขานัน้ๆ 

1.แบบปกต ิ

2.แบบกาวหนา 

หมายเหตุ การกําหนดประเภทหลักสูตรใหเจาของหลักสูตรเปนผูกาํหนดเอง หากมีสภาวิชาชีพ

รองรับถือเปนหลักสูตรวชิาชพี หลักสูตรปฏิบัติการ เนนการปฏิบัติเชิงเทคนิคมากกวารอยละ 50 
ผลิตนักปฏิบัต ิทักษะเชิงเทคนิค ตองมกีารรวมกบัสถานประกอบการภายนอก มีสหกิจศึกษา 

เชน หลักสูตรการบริหารการครวั 

หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทาง

วิชาการ 

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎ ี

และภาคปฏิบัติ เนนความรู และทักษะดาน

วิชาการ สามารถนําความรูไป ประยุกตใชใน

สถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 

หลักสูตรปริญญาตรสีําหรับผูเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู ความสามารถระดับสูง 

โดยใชหลักสูตรปกติ ที่เปดสอนอยูแลว ให

รองรับศักยภาพ ของผูเรียน โดยกําหนดให 

ผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนอยูแลว และ

สนับสนุนใหผูเรียนได ทําวิจัยที่ลุมลึกทาง

วิชาการ 

 การเปรียบเทียบกลุมหลกัสูตร: ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาชีพ

หรอืปฏิบัติการ 

หลักสูตรปรญิญาตรแีบบกาวหนาทางวิชาชีพหรอื

ปฏิบัติการ 

มุงผลิตบัณฑิตใหมคีวามรอบรู ท้ังภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดาน
วิชาชีพตามขอกําหนดของ มาตรฐานวิชาชีพ 

หรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัตเิชงิ

เทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ โดยผานการ

ฝกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู สมรรถนะทาง
วิชาชพีหรือปฏิบัติการขัน้สูง โดยใชหลักสูตรปกติ

ท่ีเปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน 

โดยกําหนดใหผูเรียนไดศกึษาบางรายวิชาในระดบั

บัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนอยูแลว และทําวิจัยท่ีลุม

ลกึหรอืไดรับการฝกปฏิบัติขัน้สูง ในหนวยงาน 
องคกร หรือสถานประกอบการ 

 การเปรียบเทียบกลุมหลกัสูตร: ระดับปริญญาตรี 

  3. คุณสมบัติของอาจารยท่ีทําหนาที่ตางๆ 
     ในหลักสูตร 
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หนาที่อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลกัสูตร

• 1. บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอดุมศึกษาและเกณฑ
มาตรฐานที่เก่ียวของ ทั้งการกําหนดอาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล การตดิตามผลการจดัการศึกษา การประเมินหลักสูตร รวมทั้งมี
ระบบการรับนักศึกษา การเตรียมความพรอมของส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู บริหารจัดการความเส่ียง   การสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามหลักสูตร 
คุณลักษณะและทกัษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนทักษะการไดรับการจางงาน

หนาที่อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผดิชอบหลักสตูร

• 2. กําหนดหลักเกณฑท่ีใชในการคดัเลือก ขั้นตอนการคดัเลือก ซึ่งตองมีความโปรงใส 
ชัดเจน และสอดคลองกบัคุณสมบัติที่กําหนดไวในหลักสูตร มีเคร่ืองมือที่ใชในการ
คัดเลือก ขอมูลหรือวิธีการคัดเลอืก 

• 3. จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ มีระบบการดูแลชวยเหลอืนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการชวยแกไขหรือปองกันความเส่ียงของนักศึกษาท่ีมี
ปญหา 

• 4. จัดใหมีระบบและกลไกการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การ
สรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานสากล

• 5. กํากับและติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาอยางครบถวน และพิจารณา
การเปดรายวิชาตามขอกําหนดของหลักสูตร ใหมีการจัดลําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม

• 6. วางแผน ดูแล กาํกับและตดิตามใหรายวิชาในหลกัสูตรจัดการเรียนการสอนโดยมี
การเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลกัษณะของบัณฑิตที่กําหนด มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการ
เรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

• 7. วางแผน ดูแล กาํกับและตดิตามใหรายวิชาในหลกัสูตรมีการออกแบบกจิกรรม
การเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มี
การประชุมวิพากษการจัดการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา วิธีการประเมินผลและ
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาและหลกัสูตร 

• 8. วางแผน ดูแล กาํกับและตดิตามใหรายวิชาในหลกัสูตรมีการจัดการเรียนการสอน
ที่มคีวามยืดหยุนและหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนดั
ของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของ
ผูเรียน  

• 9. วางแผน ดูแล กาํกับและตดิตาม ใหในหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมี
ชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู
นอกสถานที่ รวมทั้งฝกงานและฝกประสบการณ

• 10. จัดใหมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียน
แกนักศึกษา มีการจดักิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ท้ัง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มกีิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มี
จิตสํานึกสาธารณะ

•  11. ดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษา
แหงชาติ  
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ตารางเปรียบเทยีบเกณฑมาตรฐานระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 (ดานอาจารย) 

อาจารย หลักสูตรวิชาการ หลักสูตรวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการ และ ป.ตรี

(ตอเน่ือง) 

หมายเหตุ

1.อาจารยประจํา
หลักสูตร 

อ.ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอน

จํานวน ไมจํากัด ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา ป.โทหรือเทียบเทา หรือ 
ผศ. 

ป.โทหรือเทียบเทา หรือ 
ผศ. 

อนุโลมวุฒิ ป.ตรีหรือเทยีบเทาและประสบการณไมนอยกวา 6 ป 
เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต 

ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง 

1 รายการ 1 รายการ 

2.อาจารยผูรบัผิดชอบ
หลักสูตร 

อ.ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอนที่มีภาระหนาทีใ่นการบรหิารและพัฒนาหลกัสตูรและ

การเรียนการสอน 

จํานวน 5 คน 5 คน เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ: 
- อยางนอย 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ 

- เปนบุคลากรของหนวยงานอ่ืนได แตทั้งน้ีตองไมเกิน 2 คน 

วุฒิการศึกษา ป.โทหรือเทียบเทา หรือ 
ผศ. 

ป.โทหรือเทียบเทา หรือ 
ผศ. 

อนุโลมวุฒิ ป.ตรีหรือเทยีบเทาและประสบการณไมนอยกวา 6 ป 
เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต 

ผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง 

1 รายการ 1 รายการ 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (ดานอาจารย) (ตอ) 

อาจารย หลักสูตรวิชาการ หลักสูตรวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการ และ ป.ตรี

(ตอเน่ือง) 

หมายเหตุ

3.อาจารย์ผู้สอน อ.ประจําหรืออ.พิเศษ ที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงทาง

วิชาการในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

จํานวน ไมจํากัด ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา ป.โทหรือเทียบเทา หรือ 

ผศ. 

ป.โทหรือเทียบเทา หรือ 

ผศ. 

-อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและประสบการณไม

นอยกวา 6 ป เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต 

-สําหรับอาจารยปจจุบันท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ 

อนุโลมใหทําหนาท่ีอาจารยผูสอนในสถาบันเดิมตอไปได 

อาจารยผูสอนท่ีเปน

อาจารยพิเศษ 

มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี อ.

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและประสบการณไมนอย

กวา 6 ป 

เกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป.

บัณฑิต 

ปริญญา

โท 

ป.บัณฑิตชั้นสูง ปรญิญาเอก 

มาตรฐานของความ 

สามารถภาษาอังกฤษ 

เนนการทดสอบดานการอาน เขียน พูด ระดับใชงานได

นักศกึษาปริญญาเอก - - - ใหสถาบันกําหนดวธิีการและเกณฑ

คัดเลือกใหไดมาตรฐานของความ 
สามารถภาษาอังกฤษในชวง 2 ป

แรกนับแตบังคับใช 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ดานอาจารย) 

ประเด็น ป.บัณฑติ ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปรญิญาเอก หมายเหตุ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

อ.ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน

จํานวน ไมจํากัด ไมจํากัด ไมจํากัด ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา ป.โทหรือ

เทียบเทา 

ป.โทหรือเทียบเทา ป.เอกหรือเทียบเทา 

หรือ ป.โทและ รศ.

ป.เอกหรือ

เทียบเทา หรือ 

ป.โทและ รศ.

ผลงานทาง

วิชาการในรอบ 

5 ปยอนหลัง 

3 รายการ 3 รายการ 3 รายการ 3 รายการ มงีานวิจัยอยาง

นอย 1 รายการ 

และเปนผลงาน

รวมกับผูอ่ืนได 
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ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ดานอาจารย) 

ประเด็น ป.บัณฑติ ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหตุ

อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรที่เปดสอน 

ท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

จํานวน 5 คน 3 คน 5 คน 3 คน

วุฒิการศึกษา 

ป.เอกหรือ

เทียบเทาหรือ 

ป.โทและรศ. 

ป.เอกหรือเทียบเทาหรอื 

ป.โทและรศ. 

ป.

ป.เอกหรือเทียบเทาหรอื 

ป.โทและศ. 
ป.เอกหรือ

เทียบเทาหรือ 

ป.โทและศ. 

ผลงานทาง

วิชาการในรอบ 5 

ปยอนหลัง 

3 รายการ 3 รายการ 3 รายการ 3 รายการ มีงานวจิัยอยาง

นอย 1 รายการ 

และเปนผลงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ดานอาจารย) 

ประเด็น ป.บัณฑิต ปรญิญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหตุ

อาจารยผูสอน อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

วุฒิการศึกษา ป.โทหรือ

เทียบเทา

ป.โทหรือเทียบเทา ป.เอกหรือเทียบเทาหรอื 

ป.โทและรศ. 

ป.เอกหรือ

เทียบเทาหรือ 

ป.โทและรศ. 

อนุโลมผูสอน

วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทา

และมี

ประสบการณไม

นอยกวา 6 ป 

เฉพาะหลักสูตร 

ป.บัณฑิต 

อนุโลมผูสอนวุฒิ

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทาและ

ประสบการณไมนอย

กวา 4 ป เฉพาะ

หลักสูตร 

ป.บัณฑติชั้นสูง 

หลักสูตร

ปริญญาเอก

อนุโลมผูสอน

วุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเทา

และผศ. ลงมา

สอนในวิชาท่ี

ไมใชวิชาของ

หลักสูตรได 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ดานอาจารย) 

ประเด็น ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหตุ

อาจารยผูสอน อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ประสบการณสอน มี มี มี มี

ผลงานทาง

วิชาการ 

ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง 

1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 

อาจารยผูสอนท่ี

เปนอาจารยพิเศษ 

กําหนดใหอาจารยพิเศษสามารถมีชั่วโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

อาจารยใหมวุฒิ ป.

เอก 

อนุโลมใหสอนป.โทไดแมไมมีผลงานวิชาการ แตถาสอนระดับ ป.เอกตองมีผลงานอยางนอย 1 ชิ้น 

ใน 2 ป หรือ 2 ช้ินใน 4 ป หรือ 3 ชิ้นใน 5 ป 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ดานอาจารย) 

ประเด็น ปริญญาโท ปรญิญาเอก หมายเหตุ

อ. ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธหลัก

และ อ.ท่ีปรึกษาการคนควา

อิสระ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

วุฒิการศึกษา ป.เอกหรือเทียบเทาหรือ ป.

โทและรศ. 

ป.เอกหรือเทียบเทา 

หรือ ป.โทและ รศ. 

ผลงานทางวิชาการใน 

รอบ 5 ปยอนหลัง 

3 รายการ 3 รายการ มีงานวิจัยอยางนอย 1 

รายการ และเปนผลงาน

รวมกับผูอ่ืนได 
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ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ดานอาจารย) 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ

อ. ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธรวมที่เปน อ.ประจํา 

วุฒิการศึกษา ป.เอก หรือเทียบเทาหรือ 

ป.โท และรศ. 

ป. เอก หรือเทียบเทา 

หรือ ป.โท และ รศ. 

ผลงาน 3 รายการในรอบ 5 

ปยอนหลัง 

อ. ท่ีปรกึษารวมเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

วุฒิการศึกษา ป.เอก หรือเทียบเทา ป.เอก หรือเทียบเทา ถามีวุฒิการศึกษาไมเปนไป

ตามเกณฑตองเปน

ผูเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณสูงเปนที่

ยอมรับโดยผานความ

เห็นชอบของสภาและแจง 

กกอ.รับทราบ

ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ระดบัชาติไมต่ํากวา 10 เรื่อง 

ผลงานทางวิชาการระดับ

นานาชาติไมตํ่ากวา 5 เรื่อง 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ดานอาจารย) 

ประเด็น ปริญญาโท ปรญิญาเอก หมายเหตุ

ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลกัและอาจารยท่ีปรกึษาการคนควาอิสระจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยปริญญาเอก

ตําแหนงศาสตราจารย

10:1 10:1 -ขออนุมัติสภาไดแตไมเกิน 

15:1 

-ขออนุมัติ กกอ.เปนรายกรณี

ถาหากเกิน 15:1 

อาจารยปริญญาเอก 

ตําแหนง ผศ. ขึ้นไป หรือ 

อาจารยปริญญาโทตําแหนง

รศ. ขึ้นไป 

10:1 10:1

อาจารยปริญญาเอก 

ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ 

5:1 5:1

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ตอ) 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

จํานวนกรรมการ ไมนอยกวา 3 คน ไมนอยกวา 5 คน

องคประกอบของกรรมการ อาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน 

อาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน 

ประธานกรรมการสอบ ตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลกั หรือ

อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

ประธานกรรมการสอบตอง

เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ตอ) 

ประเด็น ปริญญาโท ปรญิญาเอก หมายเหตุ

คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ

กรรมการที่เปน อ.ประจํา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ 

ป.โทและรศ. 

ป.เอกหรือเทียบเทา หรือ 

ป.โทและรศ. 

3 รายการ ใน 5 ปยอนหลัง

เปนงานวิจัยอยางนอย 1 

รายการ 

กรรมการที่เปน 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ป.เอกหรือเทียบเทา 

ผลงานทางวิชาการ

ระดับชาติไมต่ํากวา 

10 เรื่อง 

ป.เอกหรือเทียบเทา 

ผลงานทางวิชาการระดับ

นานาชาติไมตํ่ากวา 5 เรื่อง 

ถามีวุฒิการศึกษาไมเปนไป

ตามเกณฑตองเปน

ผูเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณสูงเปนที่

ยอมรับโดยผานความ

เห็นชอบของสภาและแจง

กกอ.รับทราบ 
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ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ตอ) 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก

การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 

แผนการเรียนแบบ 

ทําวิจัยอยางเดียว 

แผน ก1 

บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1 

มีบทความตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพครบตามประกาศ 

กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

แผนการเรียนรายวิชาและ

ทําวิจัย 

แผน ก2 

- บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศกกอ. หรือ 

- บทความนาเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดย/และ

มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

(Proceedings) 

แบบ 2 

มีบทความตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แผนการเรียนรายวิชาและ

คนควาอิสระ 

แผน ข 

- รายงานการคนควาอิสระไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบคนได 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ตอ) 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก

ระบบการสอบวทิยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย: เปดใหผูสนใจเขารบัฟงได 

ระบบการตรวจสอบการ

คัดลอกผลงาน 

พิจารณาถอดถอนรายงานการคนควาอิสระหรือ

วิทยานิพนธชิ้นน้ัน ถาผลการตรวจสอบพบวามีการ

คัดลอก การซ้ําซอน หรือจางทํารายงานการคนควา

อิสระหรือวทิยานิพนธ 

พิจารณาถอดถอนรายงานการคนควา

อิสระหรือวทิยานิพนธชิ้นน้ัน ถาผลการ

ตรวจสอบพบวามีการคัดลอก การ

ซํ้าซอน หรอืจางทํารายงานการคนควา

อิสระหรือวทิยานิพนธ 

การควบคุมมาตรฐาน

หลักสูตร 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรท่ีกําหนดให สกอ.ดําเนินการเขาติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณา 

4.แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 

ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลกัสตูร 

โดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 6 ดาน คือ 

1) การกาํกับมาตรฐาน 

2) บัณฑิต 

3) นักศึกษา 

4) อาจารย 

5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

6) สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

5.คุณวุฒิที่สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่กําหนดไว
ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแลว หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานสาขาวชิา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไมไดกําหนดเรื่องน้ี
ไว ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED 
(International Standard Classification of Education)

   การจาํแนกกลุ่มสาขาต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (REF_ISCED)
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6-00-000Agriculture and Veterinary

•6-62-000 Agriculture, forestry and fishery
•6-62-621 Crop and livestock production
•6-62-622 Horticulture
•6-62-623 Forestry
•6-62-624 Fisheries
•6-64-000 Veterinary

Professtional Stadard frame : PSF

6.ระบบและกลไกการบรหิารหลักสูตร

หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรบัปรงุ/ปรบัปรงุยอย

คณะกรรมการรางและพัฒนาหลักสูตร

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการบรหิารวิชาการของมหาวทิยาลัย

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภาสภามหาวิทยาลัย

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

แจงคณะเจาของหลักสูตรรบัทราบ

สภาวิชาชีพ(ถามี)

P ผูสอนจดัทํา/ปรับปรุง มคอ.3-4/ แผนการสอน 

KAS/OLE/TQFบันทึก มคอ.3 กอนเปดลงทะเบียน 30 วัน

D จัดการเรียนการสอน/จดักิจกรรม

C วัดประเมินผลสัมฤทธิ์

/เกรด/ประเมนิรายวิชา/ประเมินผูสอน

A การปรับปรุงรายวิชา มคอ.3-4 เพื่อใชในภาค

ถัดไป

Feedback

จากผูสอน
C การวิจัย

ในชั้นเรียน

P กรรมการประจําหลักสูตรยืนยันในระบบ REG.UBU TQF

C กรรมการประจําหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู

D ผูสอนรายงาน มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาค

C การวิจยั

ในชั้นเรียน

แผนผังการดําเนินงานรายวิชา
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7.การบริหารจัดการอาจารยประจําหลักสูตร/รายวิชา 

    1. การวางแผน/ระยะเวลาการบริหารจดัการรายวชิาตามระยะเวลาท่ีกาํหนด

 2. การวางแผนการทําผลงาน การเผยแพรผลงานและการขอตําแหนงทางวิชาการ
    เพ่ือพัฒนาอาจารย 

   3. การวางแผนบริหารอาจารย กรณีการเกษียณ การลาออก ฯลฯ

   4. กรณีคุณวุฒิอาจารยไมตรงกบัสาขาวิชา จํานวน หรือไมเปนไปตามเกณฑ
    มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ใหเสนอเรื่องตอมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั
    พิจารณาเพ่ือเสนอ กกอ. เปนรายกรณ ี(ตามขอ 17 ระดับปริญญาตรี ขอ 18 
    ระดับบัณฑิตศกึษาของประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) 
    4.1 คุณวุฒิไมตรง/สัมพันธกับสาขาวชิา (ไมใชรายวิชาที่สอน) เสนอผลงานการ
วิจัยผลงานทางวชิาการที่ขอตําแหนงทางวิชาการ
    4.2 กรณีปดหลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาคางในระบบ
    4.3 กรณีลาศึกษา/เพ่ิมพูนความรูแลวอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรไมครบ
* ควรวางแผนเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรอยูครบตลอดการจดัการศึกษา 



 

แบบฟอร์มสรุปคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

------------------------------------------------- 

หลักสูตร ....................................................................... สาขาวิชา .............................................................. หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ................... 
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      [คลิกพิมพ์.........]  ปี  [คลิกพิมพ์.........]  เดือน 
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[คลิกพิมพ์..........]  
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
[คลิกพิมพ์..........]  
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
[คลิกพิมพ์..........]  
 

ค าชี้แจง  
1.ให้ใช้ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  2. ให้เขียนตามแบบการเขียนบรรณานุกรม  แบบและหลักเกณฑ์ต่างกันตามประเภทของสาขาวิชา ให้
เลือกใช้ตามสากล และขอให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเล่ม โดยให้แยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและให้พิมพ์
ภาษาไทยก่อน  
ระบบ  APA  (American  Psychological Association Style) ให้ใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  (Social  Sciences  and  Science)  หรือ Scientific  Style  
การอ้างอิงจากหนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที ่(ฉบับที่),  เลขหน้า. 
การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล 
ผู้แต่ง.  (ปี, เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.  สืบค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี, จาก
ฐานข้อมูล  ชื่อฐานข้อมูล. 
ระบบ  MLA  (Modern  Language  Association  Style)   ให้ใช้อ้างอิงในสาขามนุษยศาสตร์  (Humanities)  
หรือ  Humanities  Style   
ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์,  ปีที่พิมพ์. 
ระบบ แวนคูเวอร์ (Vancouver Style)  ให้ใช้อ้างอิงในสาขาแพทยศาสตร์ สาธารณสุข พยาบาล  
เภสัชศาสตร์ 
ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ (Place of 
Publication): ส านักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year). 
 

• หรือหลักสูตรจะใช้ระบบอืน่ใดในการอ้างอิงตามศาสตร์สาขาท่ีเป็นสากล ให้ใช้ระบบเดียวกันทั้งหมด 
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เพ่ือรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร

มีเวลาใหพัฒนาอาจารยได  

ตอบสนองการผลิตบัณฑิตตาม TQF ตลาดแรงงาน 
ความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี 

บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นสําคัญในการสรา้งและพัฒนาหลกัสตูรวชิาเอก
• ชอืปรญิญา : คงเดมิ/ตามพระราชกฤษฎกีา

• ชอืสาขาวชิา 1 สาขาวชิา  : ปรับเป็น วชิาเอก ไดห้ลายวชิาเอก 
                                    สามารถระบชุอืวชิาเอกทา้ยชอืปรญิญาไดต้ามพระราชกฤษฎกีา

• โครงสรา้งและจํานวนหน่วยกติ : มวีชิาแกนหรอืวชิาพนืฐานทแีสดงความเป็นศาสตรก์ลาง และ
มจํีานวนหน่วยกติในกลุม่วชิาเอก ไมน่อ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ

• ปรับอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสตูรสาขาวชิา 5 คน เป็นประจําวชิาเอกๆ ละ 3 คน

• สามารถทําเป็น เอกเดยีว  เอกคู ่ วชิาเอก วชิาโท

• คณุภาพและมาตรฐานตามเกณฑ ์2558

• กําหนดคณุสมบัต ิหลักเกณฑก์ารเขา้ศกึษาใหช้ดัเจน จัดทําโครงสรา้ง แผนการศกึษา เพอื
การประชาสมัพันธ์

• ชอืปรญิญา (ตามพระราชกฤษฎกีา) ตามศาสตร/์สาขากลุม่ใหญ ่เชน่ 
วทิยาศาสตร ์ศลิปศาสตร ์เภสชัศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร์

ชอืสาขาวชิา ตามศาสตรส์าขากลุม่หลัก เชน่ เคม ี ฟิสกิส ์ วศิวกรรมเครอืงกล 
วศิวกรรมไฟฟ้า เกษตรศาสตร์

วชิาเอก แยกยอ่ยตามสาขาวชิาหลัก เชน่ พชืไร ่พชืสวน สตัวศาสตร ์ไฟฟ้า
กําลัง 

ทังน ีสาขาวชิา กับวชิาเอก สามารถปรับเปลยีนได ้ตามความสําคัญ จําเป็น 
นโยบาย
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ตารางเทยีบโครงสรา้งสาขาวชิา กบัวชิาเอก
• ชอืปรญิญา (สาขาวชิา.....)

• หมวดวชิาศกึษาทัวไป 30 หน่วยกติ

• หมวดวชิาเฉพาะ 72 หน่วยกติ
- กลุม่พนืฐาน/วชิาแกนตามปรญิญา
- กลุม่วชิาชพี/วชิาเอก1-2-3-4
- กลุม่วชิาเลอืก/วชิาโท (ถา้ม)ี

• หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ

• อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสตูร 5 คน

• ป.โท/ผศ. คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับศาสตรที่เปดสอน
(ไมใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร)

• มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง  1 รายการ

• ชอืปรญิญา 

• หมวดวชิาศกึษาทัวไป 30 หน่วยกติ

• หมวดวชิาเฉพาะ 72 หน่วยกติ
- กลุม่พนืฐาน/วชิาแกนตามปรญิญา
- กลุม่วชิาชพี/วชิาเอก 1-2-3-4
- วชิาเลอืก/วชิาโท (ถา้ม)ี

• หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ

• อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสตูร 3 คน

• ป.โท/ผศ. คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับศาสตรที่เปดสอน
(ไมใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร)

• ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง  1 รายการ

คือ การใชความรูจากองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือ
หลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใชในการเรียนการ
สอน การวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหม และ
พัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน
 

การกําหนดหลักสูตรพหวุิทยาการ หรือสหวิทยาการ พหวุิทยาการ หรือสหวิทยาการ
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หมวดที 1 ขอ้มูลทวัไป ใน มคอ.2
1. รหสัและชือหลกัสูตร

ภาษาไทย หลกัสูตร......บณัฑติ   สาขาวชิา 
ภาษาองักฤษ BACHELOR OF……..PROGRAM IN 

2. ชือปรญิญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชอืเต็ม

       ชอืย่อ
ภาษาองักฤษ ชอืเต็ม

       ชอืย่อ

3. วชิาเอก (ถา้ม)ี
         แบบเอกเดยีว

MAJOR 1 (ไมน่อ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ) 
MAJOR 2 (ไมน่อ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ)
MAJOR 3 (ไมน่อ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ)

แบบเอกคู่
MAJOR 1 (ไมน่อ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ) 
MAJOR 2 (ไมน่อ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ) 

แบบเอก-โท 
MAJOR  (ไมน่อ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ)
MINOR (ไมน่อ้ยกวา่ 15 หน่วยกติ)  
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ตวัอยา่งแผนการศกึษา 120 หน่วยกติ
ชนัปีที วิชาเอก 1 วิชาเอก 2 วิชาเอก 1 + วิชาเอก 2 หมายเหตุ

1 วิชาศึกษาทวัไป +วิชาพนืฐาน วิชาศึกษาทวัไป +วิชาพนืฐาน วิชาศึกษาทวัไป+วิชาพนืฐาน หมวดศึกษาทวัไป 30 หน่วยกติ

หมวดวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกติ + 

30

หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ

2 วิชาพนืฐาน + วิชาเอก 1 วิชาพนืฐาน + วิชาเอก 2 วิชาพนืฐาน อาจขอภาคฤดูรอ้นเพมิ

3 วิชาเอก 1 

 

วิชาเอก 2

 

วิชาเอก 1 + วิชาเอก 2 อาจขอภาคฤดูรอ้นเพมิ

4 วิชาเอก1+วิชาเลอืกเสรี วิชาเอก 2+วิชาเลอืกเสรี

 

วิชาเอก 1 + วิชาเอก 2 อาจขอภาคฤดูรอ้นเพมิ

5 รวม 120 หน่วยกติ รวม 120 หน่วยกติ วิชาเอก 1+ วิชาเอก 2 ถา้มี

รวม 150 หน่วยกติ

ตามจาํนวนหน่วยกติ ความยากงา่ย

อาจยกเวน้หรือเทยีบโอนหน่วยกติหมวดวชิาศึกษาทวัไป วชิาเฉพาะ วชิาเลอืกเสรี ใหก้บันกัศึกษาทมีคีวามรูค้วามสามารถทสีามารถวดัได ้(ตาม
หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่ระบบการศึกษา

1. หากเป็นจะทาํเป็นหลกัสูตรสองปริญญา จะเพิมหมวดวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกติ และคณะตอ้งมีการเปิดทงัสองปรญิญาอยู่กอ่น 
ใหท้าํเป็นโครงการหลกัสูตรสองปริญญา 

2.  หากจะทาํเป็นหลกัสูตรแบบกา้วหนา้ คุณสมบตัิผูเ้รียนแรกเขา้ตอ้งมีผลการเรียนไม่นอ้ยกวา่ 3.50 และเมือเรียนในหลกัสูตร
กา้วหนา้ ตอ้งมีผลการเรียนไม่นอ้ยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา (ตอ้งเรียนวิชาระดบับณัฑติศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ย
กวา่ 12 หน่วยกติ)
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ถามตอบ
1.ชอืวชิาเอกจะปรากฏในใบปรญิญาและใบรายงานผลการ
เรยีนหรอืไม่



     
 
        
      

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 

 
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนไปตามมาตรฐานวิชาการ มี

ความสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  15 (1) (2) (6)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533  สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้ 

 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550” 
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ นับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3     ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 รวมถึงระเบียบ 

คําสั่ง ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ 4  ในขอบังคับนี้   
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

“คณะ” หมายถึง   คณะ  วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี” หมายถึง  คณบดีของคณะ  วิทยาลัย  หรือหัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาคณะของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณบดีและไดรับการ

แตงตั้งจากอธิการบดี โดยองคประกอบและบทบาทหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ”   หมายถึง   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของแตละคณะ ซึ่ง
ไดรับการเสนอชื่อจากคณบดีและไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี  โดยองคประกอบ
และบทบาทหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย”   หมายถึง  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี  โดยองคประกอบและบทบาทหนาท่ีใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  ผูทําหนาท่ีสอน แนะนํา ใหคําปรึกษา และควบคุมการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   

“อาจารยประจํา” หมายถึง  ขาราชการ  พนักงาน  หรือผูท่ีมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางเพื่อปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอน การวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน  (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง  อาจารยประจําผูทําหนาท่ีรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและหรือการคนควาอิสระ   อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและหรือการคนควา
อิสระ หรืออาจารยผูสอนตามเกณฑท่ีกําหนด   ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น    

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับมอบหมายให เปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ    

“อาจารยผูสอน” หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่ทําหนาท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวขอใน
แตละรายวิชา 

“อาจารยพิเศษ” หมายถึง  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

“อาจารยรวมสอน”  หมายถึง  อาจารยสังกัดคณะอื่น หรือสถาบันหรือสํานักอื่นในมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับ
มอบหมายใหสอนในหลักสูตร 

“อาจารยท่ีปรึกษาทั่วไป” หมายถึง  อาจารยประจําท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการศึกษาและการจัด
แผนการเรียนของนักศึกษา 

“อาจารยท่ีปรึกษาหลัก” หมายถึง  อาจารยประจําท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู เพื่อ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย  เชน  การพิจารณาเคาโครง  
การใหคําแนะนํา และควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษา 

“อาจารยท่ีปรึกษารวม” หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ท่ีทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ัง
ชวยเหลือใหคําแนะนํา และควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของ
นักศึกษา 

“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   เปนผู ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ  9 ข้ึนไป  ตาม
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หลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกําหนด 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ”   หมายถึง  ผูท่ีมีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี   ซึ่งอาจเปน 
ผูท่ีไมอยูในสายวิชาการ หรือผูท่ีไมมีคุณวุฒิ หรือตําแหนงทางวิชาการ  แตมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับ
หนวยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ  

  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“นักศึกษาตางชาติ”  หมายถึง นักศึกษาผูซึ่งไมถือสัญชาติไทย และเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัย     อุบลราชธานี 
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมี

อํานาจวินิจฉัยสั่งการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และคําสั่งของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุดและใหมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ขอ 6  ระบบการจัดการศึกษา  ใหใชระบบทวิภาคเปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา (หนึ่งปการศึกษา แบง

ออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ) 

ในกรณีท่ีหลักสูตรใดไมเหมาะกับการใชระบบทวิภาค ใหใชระบบการจัดการศึกษาระบบอื่นได
โดยตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมท้ังรายละเอียดเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบ
ทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

ขอ 7 การคิดหนวยกิตสําหรับระบบทวิภาค เปนดังนี้  
รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต 
รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาการศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 
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หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

ขอ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เปนหลักสูตรซึ่งเนนการ

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ  เพื่อใหมีความรู           
ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน   

8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต    เปนหลักสูตรซึ่งเนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชพีท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ  โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ  รวมท้ังมีความสามารถ
ในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตน
เชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

ขอ 9 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  24  หนวยกิต 
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36  หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน  2  แผนคือ 
แผน ก   เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 

แบบ ก 1  ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  36  หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดใหศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต  แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด 

แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  12  หนวยกิต  และศึกษารายวิชาไมนอยกวา           
12  หนวยกิต 
แผน ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควา
อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน  6  หนวยกิต  
 ท้ังนี้ สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศึกษาเลือก
ศึกษาไวดวย 

9.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมี

จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48  หนวยกิต  
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวน

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต    
แบงการศึกษาเปน   2  แบบ คือ 
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แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดองคความรูใหม หลักสูตร
อาจกําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได โดยไมนับ
หนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิต ช้ันสูง จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  72  หนวยกิต 
ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  36  หนวยกิต   และศึกษา
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอย
กวา 24 หนวยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ขอ 10 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

10.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใชภาษาไทยในการเรียน
การสอนรวมทั้งการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใช
ภาษาตางประเทศในการเรียนการสอนดวยก็ได 

10.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อในการจัดเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมท้ังการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

10.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่ง ท่ีมีนักศึกษา
ตางชาติเขามาศึกษา และมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ   

หลักสูตรตามขอ 10.1, 10.2 และ 10.3 อาจเปนหลักสูตรรวมสถาบัน ซึ่งเปนหลักสูตรท่ี
มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่น ท้ังภายในหรือภายนอกประเทศ   

ขอ 11 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้ 
11.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 
11.2   ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน  5  ปการศึกษา 
11.3  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา  สวนผูท่ีสําเร็จปริญญา

มหาบัณฑิต   ไมเกิน  6   ปการศึกษา 
11.4 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาใหแกนักศึกษา ไดครั้งละ 1 

ภาคการศึกษาปกติ  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย   
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11.5  การนับเวลา ใหนับตอเนื่องกันตั้งแตภาคการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 

หมวดที่  4 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 12 การแตงตั้งอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาแตละประเภทรวมถึงผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ 13 จํานวนและคุณสมบัติอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา  

5 คน  ประกอบดวย  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา  3  คน  และที่เหลือตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
เกณฑคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้น  และเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไมได  ยกเวนเปนอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกัน  และมหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรพหุวิทยาการ โดยตองเปนหลักสูตร
ท่ีตรงและสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลวไดอีกหนึ่งหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
13.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต     

13.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน   

13.1.2 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจาํหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดานการสอนและการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
13.1.3.1 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการวิจัยท่ีมิใชสวนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

13.1.3.2 อาจารยท่ีปรึกษารวม  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา   หรือเทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ของหนวยงานระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพดานนั้นๆ    หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนใดสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจําใน
มหาวิทยาลัยเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักได  สวนผูเช่ียวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม
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อาจเปนบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือเปนบุคคลภายนอก โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
13.1.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะเปนอาจารยสอบ
วิทยานิพนธแทนผูทรงคุณวุฒิได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

13.1.5 อาจารยผูสอบการคนควาอิสระ     ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ในกรณท่ีีมีความจําเปน อาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะเปนอาจารยผูสอบการ
คนควาอิสระได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

13.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
13.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน   

13.2.2 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ี
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.2.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
13.2.3.1 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการวิจัย
ท่ีมิใชสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.2.3.2 อาจารยท่ีปรึกษารวม  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ของหนวยงานระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมี
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ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนใดสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะที่เปน
บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักได   
สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือเปนบุคคลภายนอก  โดยคณะพิจารณา
เสนอชื่อขอแตงตั้ง  และตองผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และตองแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

13.2.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดาน
การสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะเปนอาจารยสอบ
วิทยานิพนธแทนผูทรงคุณวุฒิได  โดยคณะพิจารณาเสนอชื่อขอแตงตั้ง  และตองผาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตใหอนุโลม
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหอนุโลมตาม
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ขอ 14 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
14.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  1  คน  ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน  5  คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา  5  คน  ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน 

14.2 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไดไมเกิน 15 คน   

หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน   ท้ังนี้ใหนับ
รวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียว 
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หมวดที่  5 
การรับเขาศึกษา 

ขอ 15 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการรับรอง ตามที่
หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

15.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนให
การรับรอง ตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนด 

15.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ผู เข า ศึกษาจะตองเปนผูสํ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการ
รับรอง  และมีคุณสมบัติอยางอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

15.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
15.4.1 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
หรือ 

15.4.2 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดี
มากและมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร กําหนด 

ขอ 16 การรับสมัคร  
 ใบสมัคร  ระยะเวลาสมัคร  หลักฐานและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ 17 วิธีรับเขาศึกษา 

17.1 การพิจารณารับเขาศึกษาอาจกระทําไดโดยการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก หรือโดยวิธีอื่นใดท่ี
คณะเห็นสมควรและมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

17.2 คณะกรรมการประจําคณะอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาบัณฑิต 
และมีคุณสมบัติตามขอ 15 เขาศึกษาหรือวิจัย แตมิใชการศึกษาเพื่อรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ท้ังนี้หลักเกณฑและวิธีการรับเขาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

17.3 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ขอ 18 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะตองไปรายงานตัวเพื่อข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษา  ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 
ผูท่ีมหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อเปนนักศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษาครบถวน

ตาม ขอ 15 และใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
ขอ 19 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภท  คือ 

19.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือ
รับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือ
ครบเงื่อนไขของแตละสาขาวิชาท้ังนี้จะตองไมเกิน 1 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะไดรับเขาเปน
นักศึกษาโดยสมบูรณตามหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ  เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

19.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา โดยไมขอรับปริญญาหรือ        
ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
ขอ 20  การลงทะเบียนวิชาเรียน 

20.1 การลงทะเบียนวิชาเรียน  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษา กําหนดเวลาในการลงทะเบียน การขอเพิ่มและถอนรายวิชาและอัตราคาธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย   หากดําเนินการหลังระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

20.2 การลงทะเบียนวิชาเรียน แบงออกเปน  3  ประเภท คือ  
20.2.1 การลงทะเบียนเพื่อไดหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
20.2.2 การลงทะเบียนเพื่อไดหนวยกิตแตไมคิดคาคะแนน (Non-Credit) 
20.2.3 การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง (Audit) 

20.3 ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต และไมเกิน           
15 หนวยกิต  ภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  การ
ลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาท่ีกําหนดจะทําไดกรณีท่ีไดผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
และประธานหลักสูตรเปนผูอนุมัติ 

20.4 นักศึกษาไมสามารถจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนน ในวิชาท่ีเคยลงทะเบียน และ
ไดผลการเรียนตั้งแตระดับคะแนน B  ข้ึนไป 

20.5 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ลาพัก
การศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมในภาคการศึกษานั้นตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย
กําหนด  
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20.6 นักศึกษาสามารถจะลงทะเบียนวิชาเรียนที่บรรจุอยูในแผนการเรียน หรือเทียบเทาในสถาบันอื่น 
เพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

ขอ 21 การเปลี่ยนวิชาเอก  สาขาวิชา  และแผนการศึกษา 
21.1 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและสาขาวิชาได  เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลว          

ไมนอยกวา   6  หนวยกิต   วิชาท่ีจะโอนไดตองไดระดับคะแนน B ข้ึนไป  หรือ S   จํานวนหนวย
กิตท่ีโอนจะตอง ไมเกิน  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตรท่ีรับโอน และหนวยกิตท่ี
โอนใหนํามาคิดคาคะแนนสะสมดวย   ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

21.2 การเปลี่ยนสาขาวิชา   จะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีวางสําหรับเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีขอศึกษานั้น ท้ังนี้
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะที่จะศึกษา คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

21.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ขอ 22 การเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต 

22.1 นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนได
ใหการรับรองในรายวิชาท่ีไดรับระดับคะแนน B ข้ึนไป หรือ S หรือเทียบเทา ซึ่งไดศึกษามาแลว
ไมเกิน 5 ป นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ   

22.2 จํานวนหนวยกิตท่ีจะขอโอนจะตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตรท่ีรับโอน
และตองใชเวลาในการศึกษาในหลักสูตรท่ีรับโอนอยางนอย 2 ภาคการศึกษาปกติ  

22.3 หนวยกิตท่ีโอนจะไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม  
22.4 ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา 

ขอ 23 การเปลี่ยนระดับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่

สูงกวา หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาใน
หลักสูตรระดับท่ีต่ํากวาได ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
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หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 24 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ จัดใหมีการประเมินผลการศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

ขอ 25 การประเมินผลรายวิชาใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณซึ่งมีความหมาย และคาคะแนน ดังนี้  
 
 ลําดับขั้น (Grade)  คาคะแนน (Grade Point)  ความหมาย          
  A    4.0   ดีเยี่ยม (Excellent) 
   B+    3.5   ดีมาก (Very Good) 
  
  B    3.0   ดี (Good)  
  
  C+    2.5   คอนขางดี (Above Average)
  
  C    2.0   พอใช (Average)  
  
  D+    1.5   ออน (Below Average)  
  D    1.0   ออนมาก (Poor)  
  
  F           0   ตก (Fail)  
ขอ 26 ในบางกรณีหลักสูตรอาจกําหนดไวเปนสัญลักษณอื่น  ซึ่งอักษรดังกลาวไมมีคะแนน และหนวยกิตท่ี

ลงทะเบียนไมนําไปคิดคะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)  
26.1 สัญลักษณและความหมายมีดังนี้  

สัญลักษณ     ความหมาย  
    I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)   
    S   ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory)  
    U ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
    Au การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง (Audit) 
    W   ถอนวิชาเรียนแลว  (Withdrawn)   และใหสําหรับรายวิชาที่ไดรับ
อนุมัติให 
   เพิกถอน    

      N   ยังไมสงผลการเรียน (Grade  not  reported)  
      EXE   ไดรับการยกเวนไมตองเรียนรายวิชา (Exempted) 
      T   รับโอน (Transferred) 



 

 

13

26.2 การใชสัญลักษณ 
I   ใชสําหรับรายวิชาที่มีคาคะแนนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามที่ผูสอนกําหนด  หรือ 
(2)  นักศึกษา ไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัย   

ท้ังนี้ตองมีเหตุผลและหลักฐานโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ   

โดยนักศึกษาตองดําเนินการแก  I  ภายใน  60  วัน หาก
ดําเนินการไมแลวเสร็จใหอํานาจคณบดีอนุมัติโดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการขยายเวลาแก I ภายในภาค
การศึกษาถัดไป เมื่อพนกําหนดแลวยังแก  I ไมแลวเสร็จใหเปลี่ยน  I  
เปน F 

S ใชสําหรับรายวิชาที่ไมคิดคาคะแนน (Non-Credit) รวมท้ังวิชารวมฟง (Audit) ท่ี
นักศึกษาเขาเรียนครบรอยละ 80 ของเวลาการศึกษา และใชในการประเมินผล
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระซึ่งมีผลเปนที่พอใจ 

  U ใชสําหรับรายวิชาที่ไมคิดคาคะแนน (Non-Credit) รวมท้ังวิชารวมฟง (Audit) ท่ี
นักศึกษาเขาเรียนไมครบรอยละ 80 ของเวลาการศึกษา    

  W ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเพิกถอน หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

ขอ 27 การสอบมี  5 ประเภท  คือ การสอบรายวิชา  การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)    
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ การสอบ
ภาษาตางประเทศ 
27.1 การสอบรายวิชาเปนการสอบของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ซึ่งวิธีการสอบหรือประเมินผลให

เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด   
27.2 การสอบประมวลความรู เปนการสอบขอเขียนหรือปากเปลา หรือท้ังสองแบบ (เฉพาะนักศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข)  โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรู ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้งใหเปนผูดําเนินการสอบ  การสอบประมวล
ความรูจะกระทําไดเมื่อนักศึกษาสอบผานรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด  และคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในรายวิชาที่กําหนดตองไมต่ํากวา 3.00 

27.3 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลาหรือท้ังสองแบบในสาขา
วิชาเอก       และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  โดยให
มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณา
แตงตั้งใหเปนผูดําเนินการสอบ      

ท้ังนี้คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจํา คณะกําหนด 
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27.4 การสอบวิทยานิพนธและการสอบการคนควาอิสระ เปนการสอบปากเปลา เพื่อทดสอบความรู 
ความเขาใจ ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษา  ใหคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ เปนผูดําเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการสอบ 

27.5 การสอบภาษาตางประเทศ  สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตใหเปนไปตามคณะ 
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 28 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ และการสอบการ
คนควาอิสระ  
28.1 การสอบประมวลความรอบรูและการสอบวัดคุณสมบัติ ประเมินผล โดยใชคําวา “สอบผาน” หรือ 

“Pass” เมื่อการวัดผลเปนท่ีพอใจ   และใชคําวา “สอบไมผาน”  หรือ  “Fail”  เมื่อการวัดผลไมเปน
ท่ีพอใจ  การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2  ครั้ง 

28.2 การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  กําหนดการประเมินผลเปน  4  ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent)  หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
ดี (Good)   หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี  
สอบผาน (Pass)  หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน 
สอบไมผาน (Fail)  หมายความวา ผลการประเมินขั้นตก  
การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2  ครั้ง 

ขอ 29 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา  B  ในรายวิชาในหมวดบังคับ  หรือวิชาเอก  หรือวิชาเฉพาะที่
หลักสูตรกําหนด  ใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา  

ขอ 30 วิธีการปฏิบัติในการสอบและการคุมสอบ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการ
สอบ 

ขอ 31 การนับหนวยกิตสะสม ใหปฏิบัติดังนี้  
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมใหครบตามหลักสูตรนั้น ใหนับหนวยกิตของทุกรายวิชา ใน

หลักสูตรท่ีไดไมต่ํากวา C หรือ S  ยกเวนรายวิชาเอกหรือวิชาบังคับใหนับหนวยกิตของวิชาที่ได
ไมต่ํากวา  B 

31.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิตของวิชานั้น
สะสมเพียงครั้งเดียว 

ขอ 32 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มีคา
คะแนน ดังนี้  
32.1 คะแนนเฉลี่ยรายภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยเอา

ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาคะแนนของสัญลักษณท่ีนักศึกษาไดในแตละรายวิชา เปน
ตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษานั้น 

32.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาค
การศึกษา  ท่ีมีการคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาคะแนน
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สัญลักษณท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิต
สะสม  ท้ังนี้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา ตามขอ 32 ใหนําคาคะแนนสุดทายท่ีไดรับในรายวิชา
นั้น ๆ มาใชในการคํานวณและคิดจํานวนหนวยกิตเพียงครั้งเดียว  การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหคิดทศนิยมสองตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมในตําแหนงท่ีสามขึ้นหากมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไป 

 
หมวดที่  8 

การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
ขอ 33 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แตละ

หลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ท้ังนี้
หลักเกณฑอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

ขอ 34 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของคณะ โดยเสนอผานมหาวิทยาลัยในการแตงตั้ง 
ขอ 35 การจัดทําและการนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

และปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะ

ดําเนินการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธได  
ขอ 36 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

36.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองกระทําในทุกภาค
การศึกษา 

36.2 ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่
ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น  แตท้ังนี้ตองไม
เกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตท่ี
ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S  เทากับ  0 หนวย (ศูนยหนวย)  และใหรายงานผลการ
ประเมินตอกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ 

36.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนา
เปน  S เทากับ 0  หนวย (ศูนยหนวย) ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาสาเหตุ และ
แนวทางแกไขโดยอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  หรืออื่นๆ แลวแต
กรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ 

ขอ 37 เมื่อไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของเนื้อหา ใหคณะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหม 
และใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจากหัวขอเดิมท่ีสามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แต
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ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีผานในหัวขอเดิม ท้ังนี้ใหนับจํานวนหนวยกิตดังกลาวเปนจํานวนหนวยกิตท่ี
ผานไดสัญลักษณ S  ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจาก
คณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมท้ังใหคณะแจงหนวยกิตท่ีได S มายัง
มหาวิทยาลัย ภายในภาคการศึกษานั้น   

ขอ 38 การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
38.1 การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ครบหรือภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  

ในกรณีท่ีไมสามารถมาทําการสอบไดภายใน 1 ภาคการศึกษาโดยไมมีเหตุอันควรและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ใหถือวาการสอบครั้งท่ี 1 ไมผาน 

38.2 การสอบวิทยานิพนธ 
38.2.1 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบ อยางนอย 3 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิซึ่ง

ไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาไมนอยกวา 1 คน  อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาไมนอยกวา 1 คน และอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ท้ังนี้อาจแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษารวม 
(ถามี) เปนกรรมการสอบดวยได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

38.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบคําถามของผูเขา
สอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา  7   วัน   

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ หนาท่ีในการควบคุมใหดําเนินการ
สอบวิทยานิพนธเปนไปดวยความเรียบรอย 

38.2.3 กระบวนการสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย 
อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ี
ปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาหลัก จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบ
ออกไป    ในกรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กรรมการแทนหรือเพิ่มและกําหนดวันสอบใหม  

38.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลใหนับ
อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) เปน 1 เสียง อาจารยประจําเปน 1 เสียง 
และผูทรงคุณวุฒิเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอย
กวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

38.3 การสอบการคนควาอิสระ  
38.3.1 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบอยางนอย 3 คน ประกอบดวย อาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาไมนอยกวา 2 คน และอาจารยท่ีปรึกษา
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หลัก ท้ังนี้อาจแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) เปนกรรมการสอบดวยได  โดยให
กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยท่ีปรึกษาเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

38.3.2 กระบวนการสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย         
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาอยางนอย  2  คน และ
อาจารย  ท่ีปรึกษาหลัก  จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ  

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบ
ออกไป    ในกรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กรรมการแทนหรือเพิ่มและกําหนดวันสอบใหม  

38.3.3 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลใหนับ
อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) เปน 1 เสียง ผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารย
ประจําท่ีไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาใหนับเปน 2 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติ
กรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ 39 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบปองกันวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ เปนลายลักษณ
อักษรแกคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบ และแจงผลใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน  15  วันโดย 
39.1 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมท้ังมีการ

อธิบาย ช้ีแจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการ
สอบใหความเห็นชอบภายใน   60 วัน นับจากวันสอบ   หากไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
กําหนดดังกลาวใหถือวาผลการสอบครั้งนั้นไมผาน  และใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้น
สุดทายตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

39.2 กรณีสอบไมผาน  คณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปน      
ลายลักษณอักษรรายงานตอคณบดี 

ขอ 40 หากนักศึกษาขาดสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาสอบไมผานใน
การสอบครั้งนั้น 

ขอ 41 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระครั้งแรกไมผาน มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ภายในเวลาที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะกําหนด การขอสอบทั้ง 2 ครั้ง ตองเสียคาธรรมเนียมหรือ
คาลงทะเบียนสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    

ท้ังนี้ หากไมดําเนินการตามกําหนดขางตน โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา 

ขอ 42 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
42.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
42.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวน ลักษณะ และ

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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42.3 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ รวมถึงสิทธิประโยชนทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม หรือผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวดที่  9 

การสําเร็จการศึกษา 
ขอ 43 การสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
43.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

43.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
43.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 
43.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 

43.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
43.2.1 แผน ก  แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
หลักสูตรกําหนด 

43.2.2 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00   พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  และมีคุณสมบัติอื่นๆ 
ตามที่หลักสูตรกําหนด 

43.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
3.00  สอบผานการสอบประมวลความรูและการคนควาอิสระ พรอมสงรูปเลมการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณ  และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 

43.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
43.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
43.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
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43.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ 
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและมี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด   

43.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด   

การยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
นั้น จะตองมีหลักฐานการตอบรับท่ีระบุช่ือวารสาร ฉบับที่พิมพ ชวงวันเดือนและปท่ี
พิมพ จากบรรณาธิการวารสารตามเกณฑมาตรฐานสากล  โดยตองสงเอกสารที่ไดรับการ
ตีพิมพใหมหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐาน ภายใน 3 เดือนหลังจากวันตีพิมพ  

ขอ 44 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไข
ในการสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถวนแลวแต
อยูในระหวางรอการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนด  นักศึกษา
สามารถยื่นคํารองขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
หากไมสามารถดําเนินการไดดวยเหตุใดๆ ตองเสนอสภาพิจารณา 

ขอ 45 การขออนุมัติปริญญา 
45.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอมหาวิทยาลัย  ตามกําหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย 
45.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
48.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 43  และหรือขอ  44 
48.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
48.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

45.3 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยที่วันที่สําเร็จการศึกษา ใหนับวันที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติ
รับรองการสําเร็จการศึกษา     
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ขอ 46 ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 47 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จ

การศึกษาหนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้ 
47.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือ

ผูสําเร็จการศึกษา ของหลักสูตรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 15 หรือขอ 43 หรือขอ 44 แหง
ขอบังคับนี้    การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

47.2 วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือมิไดกระทําดวย
ตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

47.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรี            
แหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีตนไดรับ  การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้  
ใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
หมวดที่  10 

สถานภาพของนักศึกษา 
ขอ 48 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 

48.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาหรือลาออกตองยื่นคํารองตอคณะ โดยผานการพิจารณาของ
อาจารยท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดี แลวเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

48.2 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดตั้งแตภาคการศึกษาที่สองเปนตนไปและลาพักไดไมเกิน 2 ภาค
การศึกษาปกติตลอดหลักสูตร  ยกเวนกรณีสุดวิสัยใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

48.3 นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

ขอ 49 การพนจากการเปนนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 
49.1 ตาย 
49.2 ลาออก 
49.3 สําเร็จการศึกษา 
49.4 ไมสงเอกสารลงทะเบียนเรียน และ/หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 

หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา ในทุกภาคการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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49.5 เปนนักศึกษาทดลองและไมผานการประเมินผลหรือเงื่อนไขของสาขาวิชาภายใน 1 ภาคการศึกษา
ปกติ  

49.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่ง จากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนใน
หลักสูตรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 

49.7 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึ่งหนึ่ง จากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนใน
หลักสตูรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

49.8 ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว  ยกเวนกรณีท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาศึกษา     
ตามขอ 11.4 และ 44 

49.9 สอบประมวลความรู  สอบวัดคุณสมบัติ  สอบวิทยานิพนธ  หรือสอบการคนควาอิสระครั้งท่ีสอง
ไมผาน  

49.10 ถูกลงโทษใหออกจากการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติไมเหมาะสม  
49.11 อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 50 การขอคืนสถานภาพนักศึกษา 
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 49.2 และ ขอ 49.4 เปนผูมีสิทธิ์ขอคืนสถานภาพ

การเปนนักศึกษาได โดยตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หลักเกณฑและวิธีการในการ
คืนสถานภาพใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย    

ท้ังนี้เมื่อไดรับการคืนสถานภาพแลว ระยะเวลาในการศึกษารวมแลวตองไมเกินระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร 

 
หมวดที่ 11 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอ 51 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 

51.1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  เปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

51.2 งานบริหารบัณฑิตศึกษา มีหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
สวนคณะและภาควิชามีหนาท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

ขอ 52 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 53 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ใหทุกหลักสูตรมีการดําเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้อยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองป
ละหนึ่งครั้ง ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย เสนอตอคณบดีตนสังกัดหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา



 

 

22

ประจําคณะ  พรอมสงสําเนาใหงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายในเวลาที่กําหนด  และทุกหลักสูตรตองมีการ
ปรับปรุงเมื่อเปดการเรียนการสอนแลวทุก  5  ป    
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 54   สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549 ใหใชเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 สวนนักศึกษาที่
เขาศึกษากอนปการศึกษา 2549 ใหใชเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดในหลักสูตร (ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 หรือตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนด) 

ขอ 55    การใดมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาบังคับใชโดย
อนุโลม 
 
 

  ประกาศ  ณ   วันที่    28    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2551 
 
 
 

(ศาสตราจารยพิเศษ จอมจิน  จันทรสกุล) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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