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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
เสนอแบบฟอร์มเพือ่การศึกษา

ระดบับัณฑิตศึกษา


 



ขั้นตอนแบบฟอร์มในการเสนอท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

 

บว.1 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 

 
บว.วิทย์ 10.1 ค าร้องขอสอบวัดคุณสมบัต ิ

 
บว.วิทย์ 10.2 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวดั
คุณสมบัต ิ

 
บว.วิทย์ 10.3 แบบแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัต ิ
 
บว.วิทย์ 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์
 
บว.วิทย์ 2 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
บว.วิทย์ 3 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
บว.3 แบบขออนมุัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ ์
      
บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
บว.5 แบบแจ้งผลการสอบวิทยานพินธ์ 
 
บว.6 แบบการตรวจวิทยานิพนธ ์
 
บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
 

นักศึกษายืน่ขอส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
 

 

 

บว.1/1 ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

บว.2/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บว.3/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์

บว.4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ 

+ บว.14 Orinality Report 
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการเสนอแบบฟอร์ม บว. ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ 

แบบฟอร์ม 
กรอบระยะเวลา 

หลักเกณฑ ์
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

บว.1 
 

ภายในภาคการศึกษาที ่1 ปีท่ี 1 ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 2 1 .  ต้ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ก่ อ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น วิ ช า วิ ท ย า นิ พ น ธ์  
2. ช่ือวิทยานิพนธ์เป็นเพียง Topic สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเมื่อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไม่ต่ ากว่า 
รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
4. เสนอเรื่องผ่านภาควิชาเพื่อด าเนินตามขั้นตอนต่อไป  

บว.1/1 ตลอดเวลา เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
บว.วิทย์ 10.1 ภายใน 3 

ภาคการศึกษา 
ภายใน 5 

ภาคการศึกษา 
ภายใน 3 

ภาคการศึกษา 
ภายใน 5 

ภาคการศึกษา 
นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หากไม่ผ่าน 2 
ครั้ง จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

บว.วิทย์ 10.2 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหารหลักสูตรเป็น
ประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 

บว.วิทย์ 10.3 ให้รายงานผลการสอบผ่านคณะภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันสอบเสร็จ 
บว.วิทย์ 1-3  
และ บว.2 
 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปีท่ี 1 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปีท่ี 1 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 1 ปีท่ี 2 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปีท่ี 2 

1. เสนอขอแต่งตั้งกรรมการสอบ (บว.วิทย์ 1) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย  อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 
2. ภาควิชาจัดท า บว.วิทย์ 2 เพื่อเชิญกรรมการสอบพร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้งที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้กรรมการสอบทุก
ท่านทราบ และด าเนินการสอบในวันและเวลาที่ก าหนด 
3. กรรมการบันทึกผลการสอบตามแบบ บว.วิทย์ 3 
4. เสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ บว.2 โดยแนบ บว.วิทย์ 3 พร้อมโครงร่าง 1 ฉบับ 
5. หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนด ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อท่ี 61.8 

บว.2/1 ตลอดเวลา เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ตามแบบ บว. 2 เรียบร้อยแล้ว หากภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนเฉพาะ
ช่ือโครงร่างวิทยานิพนธ ์ให้นักศึกษายื่นแบบ บว.2/1 โดยต้องระบุเหตุผลด้วยว่า “เปลี่ยนแปลงเฉพาะช่ือวิทยานิพนธ์
โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโครงร่างแต่อย่างใด”, ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโครงร่างด้วย ให้
แนบโครงร่างใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแนบมา 1 ชุด 
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แบบฟอร์ม 
กรอบระยะเวลา 

หลักเกณฑ ์
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

บว.3 , บว.4 
และ บว 4/1 

ด าเนินกาสอบ
วิทยานิพนธ์ให้
แล้วเสร็ภายใน

ปีท่ี 3 

ด าเนินกาสอบ
วิทยานิพนธ์ให้
แล้วเสร็ภายใน

ปีท่ี 5 

ด าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้
แล้วเสร็จภายใน 

ปีท่ี 3 

ด าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้
แล้วเสร็ภายใน

ปีท่ี 5 

1. ยื่นขอแต่งตั้งกรรมการสอบ (บว.3) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน, อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็น 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้ง อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ 
2. ยื่น บว.4 ขอสอบวิทยานิพนธ์ผ่านภาควิชาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ 
โดยต้องแนบ บว.4/1 มาด้วย โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบและกรอกรายละเอียดในเรื่อง การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ, 
สอบผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตร, กรอกข้อมูลการรับทุน และในส่วนของผลงานตีพิมพ์ และการไปเสนอผลงาน
วิชาการให้กรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน (ส าเนาบทคัดย่อท่ีมีการรวมเล่มหรือหนังสือหน้าที่มีการตีพิมพ์) 
3. ส่งวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต่อคณะกรรมการสอบทุก
ท่านก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถมาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้
ด าเนินการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือหากไม่สามารถด าเนินการสอบได้  ให้ตรวจประเมินผล
วิทยานิพนธ์ฉบับท่ีใช้สอบและส่งให้ประธานกรรมการสอบทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ได้ 

บว.5 ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบ 1. ประธานกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านภาควิชาภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสอบ 
2. กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่านให้สิทธ์ิสอบได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หลังวันสอบครั้งแรก  

บว.6 ภายใน 21 วัน นับจากวันท่ีสอบผ่าน น าวิทยานิพนธ์มาให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์ก่อนเข้าเลม่ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
ส าหรับตัวอักษรการพิมพ์และการเขียนอ้างอิงให้ดูรูปแบบตามประกาศของคณะฯ 

บว.8     1. เสนอ บว.8 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามในวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
2. หากส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใน 21 วันนับจากวันที่สอบผ่าน ให้ถือวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันส าเร็จ
การศึกษา   
3. หากไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใน 21 วัน นับจากวันสอบผ่าน ให้ถือวันส่งวิทยานิพนธ์เป็นวัน
ส าเร็จการศึกษา แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันสอบผ่าน มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่านและพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
4. นักศึกษาต้องส่งผลงานตามที่หลักสูตรก าหนด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันคุณภาพหลักสูตร หรือแหล่ง
ทุนสนับการศึกษา (ถ้าได้รับ) จึงจะด าเนินเรื่องขอส าเร็จการศึกษาได้ 

บว.9 
 

ทุกสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ทุกปี  เพื่อ
ภาควิชาจะได้ประเมินผลการเรียน 
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ขั้นตอนแบบฟอร์มในการเสนอท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 
 

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดงันี้ 
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท า    
             กิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได ้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตรที่ก าหนด 
แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 

 

บว.1 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 
บว.วิทย์ 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์
 
บว.วิทย์ 2 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
บว.วิทย์ 3 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ ์
      
บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
บว.5 แบบแจ้งผลการสอบวิทยานพินธ์ 
 
บว.6 แบบการตรวจวิทยานิพนธ ์
 
บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
 

นักศึกษายืน่ขอส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
 

 

 

บว.1/1 ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

บว.2/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บว.3/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์

บว.4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ 

+ บว.14 Orinality Report 
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการเสนอแบบฟอร์ม บว. ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก คณะวิทยาศาสตร์ 

แบบฟอร์ม 
กรอบระยะเวลา 

หลักเกณฑ ์
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

บว.1 
 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 1 ปีท่ี 1 
 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปีท่ี 1 

1. ต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบยีนเรยีนวิชาวิทยานิพนธ ์ 
2. ช่ือวิทยานิพนธ์เป็นเพียง Topic สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเมื่อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไม่ต่ ากว่า รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
4. เสนอเรื่องผ่านภาควิชาเพื่อด าเนินตามขั้นตอนต่อไป  

บว.1/1 ตลอดเวลา ตลอดเวลา เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
บว.วิทย์ 1-3  
และ บว.2 
 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 1 ปีท่ี 1 
 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปีท่ี 1 

1. เสนอขอแต่งตั้งกรรมการสอบ (บว.วิทย์ 1) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 
2. ภาควิชาจัดท า บว.วิทย์ 2 เพื่อเชิญกรรมการสอบพร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้งที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้กรรมการสอบทุกท่านทราบ และด าเนินการสอบใน
วันและเวลาที่ก าหนด 
3. กรรมการบันทึกผลการสอบตามแบบ บว.วิทย์ 3 
4. เสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ บว.2 โดยแนบ บว.วิทย์ 3 พร้อมโครงร่าง 1 ฉบับ และแบบยินยอมการมอบลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์  
5. หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนด ใหป้ฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อที่ 61.8 

บว.2/1 ตลอดเวลา ตลอดเวลา เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ตามแบบ บว. 2 เรียบร้อยแล้ว หากภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนเฉพาะช่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษา
ยื่นแบบ บว.2/1 โดยต้องระบุเหตุผลด้วยว่า “เปลี่ยนแปลงเฉพาะช่ือวิทยานิพนธ์โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโครงร่างแต่อย่างใด”, ถ้าหากมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโครงร่างด้วย ให้แนบโครงร่างใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแนบมา 1 ชุด 
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แบบฟอร์ม 
กรอบระยะเวลา 

หลักเกณฑ ์
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

บว.3, บว.4 
และ บว 4/1 

ด าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ ์
ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีท่ี 2 

ด าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ ์
ให้แล้วเสร็จ 
ภายในปีท่ี 2 

1. ยื่นขอแต่งตั้งกรรมการสอบ (บว.3) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้ท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน, อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท้ังนี้อาจแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ 
2. ยื่น บว.4 ขอสอบวิทยานิพนธ์ผ่านภาควิชาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ 
โดยต้องแนบ บว.4/1 มาด้วย โดยนักศึกษาต้องเช็คและกรอกรายละเอียดในเรื่อง การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ, สอบผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตร, กรอก
ข้อมูลการรับทุน และในส่วนของผลงานตีพิมพ์ และการไปเสนอผลงานวิชาการให้กรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน (ส าเนาบทคัดย่อท่ีมีการรวมเล่ม
หรือหนังสือหน้าที่มีการตีพิมพ์) 
3. ส่งวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต่อคณะกรรมการสอบทุกท่านก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถมาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้ด าเนินการสอบผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต หรือหากไม่สามารถด าเนินการสอบได้  ให้ตรวจประเมินผลวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีใช้สอบและส่งให้ประธานกรรมการสอบทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ได้ 

บว.5 ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบ 1. ประธานกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านภาควิชาภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสอบ 
2. กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่านใหส้ิทธิ์สอบได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไมน่้อยกว่า 30 วัน หลังวันสอบครั้งแรก  

บว.6 ภายใน 21 วัน นับจากวันท่ีสอบผ่าน น าวิทยานิพนธ์มาให้เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์ก่อนเข้าเล่ม ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับตัวอักษรการพิมพ์
และการเขียนอ้างอิงให้ดูรูปแบบตามประกาศของคณะฯ 

บว.8     1. เสนอ บว.8 ให้คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย ลงนามในวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
2. หากส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใน 21 วันนับจากวันที่สอบผ่าน ให้ถือวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันส าเร็จการศึกษา   
3. หากไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใน 21 วัน นับจากวันสอบผ่าน ให้ถือวันส่งวิทยานิพนธ์เป็นวันส าเร็จการศึกษา แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน 
นับจากวันสอบผ่าน มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่านและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
4. นักศึกษาต้องส่งผลงานตามที่หลักสูตรก าหนด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันคุณภาพหลักสูตร หรือแหล่งทุนสนับการศึกษา (ถ้าได้รับ) จึงจะ
ด าเนินเรื่องขอส าเร็จการศึกษาได้ 

บว.9 ทุกสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ทุกปี เพื่อภาควิชาจะได้ประเมินผลการเรียน 
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ขั้นตอนแบบฟอร์มในการเสนอท าสารนิพนธ์ (แผน ข) 
 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าสารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 

บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 

บว.วิทย์ 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง
สารนิพนธ ์
 
บว.วิทย์ 2 แบบขอสอบโครงร่างสารนิพนธ์ 
 
บว.วิทย์ 3 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างสารนิพนธ ์
 
บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างสารนิพนธ์ 
 
บว.วิทย์ 8 สอบประมวลความรอบรู้  (Comprehensive 
Examination) เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ก าหนด ยกเว้นวิชาสารนิพนธ์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 
 
บว.7  แจ้ งผลสอบประมวลความรอบรู้  หลักสูตรฯ
ด าเนินการแจ้งผลสอบมายังคณะฯ 
      
บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 
บว.4 แบบขอสอบสารนิพนธ ์
 
บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ ์
 
บว.5 แบบแจ้งผลการสอบสารนิพนธ์ 
 
บว.8 แบบขอส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์

 
นักศึกษายืน่ขอส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ 

 

 

 

บว.1/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธห์ลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม 

บว.2/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือ/โครงร่างสารนิพนธ ์

ในกรณีที่สอบครั้งแรก ไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบได้อีก 1 
ครั้ง ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หลังจากการสอบ
ครั้งแรก 
 

บว.3/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสาร
นิพนธ ์

+ บว.14 Orinality Report 

หมายเหตุ : การสอบในขั้นตอน A และ B  
สามารถสอบแบบใดก่อนก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  

A 

B 
บว.4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ 

บว.7/1 รายงานผลการสอบนักศกึษา ป.โท แผน ข 
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการเสนอแบบฟอร์ม บว. ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข คณะวิทยาศาสตร์ 

แบบฟอร์ม 
กรอบระยะเวลา 

หลักเกณฑ ์
แบบ ข 

บว.1 
 

 1. ต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ก่อนการลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาสารนิพนธ ์ 
2. ช่ือสารนิพนธ์เป็นเพียง Topic สามารถเปลีย่นแปลง/แก้ไขเมื่อเสนอโครงร่างสารนิพนธ์  
3. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์จะต้องเป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไม่ต่ ากว่า รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
4. เสนอเรื่องผ่านภาควิชาเพื่อด าเนินตามขั้นตอนต่อไป 

บว.1/1 ตลอดเวลา เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ ์
บว.วิทย์ 1-3   
และ บว.2 
 

ภายใน 
ภาคการศึกษา 

ที่ 2 ปีท่ี 1 

1. เสนอขอแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ ์(บว.วิทย์ 1) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ปรึกษาสารนิพนธ์ และ อาจารย์ประจ า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ 
2. จัดท า บว.วิทย์ 2 ผ่านภาควิชา เพื่อเชิญกรรมการสอบพร้อมแนบ บว.วิทย์ 1 ท่ีอนุมัติแล้ว  พร้อมโครงร่างสารนิพนธ์ให้กรรมการสอบพิจารณาก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ เพื่อให้กรรมการสอบทุกท่านทราบ และด าเนินการสอบในวันและเวลาที่ก าหนด 
3. แจ้งผลการสอบตามแบบ บว.วิทย์ 3 
4. เสนอขออนุมัติโครงร่างสารนิพนธ์ตามแบบ บว.2 โดยแนบ บว.วิทย์ 3 พร้อมโครงร่าง 1 ฉบับ 
5. หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนด ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อท่ี 61.8 

บว.2/1 ตลอดเวลา เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ท าสารนิพนธ์ตามแบบ บว.2  เรียบร้อยแล้ว หากภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนเฉพาะช่ือโครงร่างสารนิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นแบบ บว.2/1  โดย
ต้องระบุเหตุผลด้วยว่า “เปลี่ยนแปลงเฉพาะช่ือสารนิพนธ์โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโครงร่างแต่อย่างใด”, ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโครงร่างด้วย ให้
แนบโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงแนบมา 1 ชุด 

บว.วิทย์ 8 - 1. การสอบประมวลความรอบรู้อาจเป็นรูปแบบข้อเขยีนหรือปากเปล่า หรือท้ังสองแบบ 
2. นักศึกษามีสิทธ์ิสอบประมวลความรอบรูไ้ด้เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนด ยกเว้นสารนิพนธ์ และไดผ้ลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. นักศึกษามีสิทธ์ิสอบได้ไม่เกินคนละ 2 ครั้ง ในกรณีทีส่อบครั้งแรกไม่ผา่น ให้มีสิทธิ์สอบอีกครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากสอบครั้งแรกไม่ผา่น 
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แบบฟอร์ม 
กรอบระยะเวลา 

หลักเกณฑ ์
แบบ ข 

บว.3 , บว.4 
และ บว 4/1 

ด าเนินการสอบ
สารนิพนธ์ให้

แล้วเสร็จภายใน
ปีท่ี 2 

1. ก่อนการขอสอบสารนิพนธ์ให้นักศึกษาจัดท าสารนิพนธ์ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะฯ ก าหนด 
2. ยื่นขอแต่งตั้งกรรมการสอบ (บว.3) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ประกอบด้วย อาจารย์ปรึกษาสารนิพนธ์ และ อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ  โดยให้กรรมการสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ ทั้งนี้กรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจท าหน้าที่สอบ
สารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน 
3. ยื่น บว.4 ขอสอบสารนิพนธ์ผ่านภาควิชาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ 
โดยต้องแนบ บว.4/1 มาด้วย โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบและกรอกรายละเอียดใน เรื่อง การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ, สอบผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตร, กรอกข้อมูลการรับ
ทุน และในส่วนของผลงานตีพิมพ์ และการไปเสนอผลงานวิชาการ ให้กรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน (ส าเนาบทคัดย่อท่ีมีการรวมเล่มหรือหนังสือหน้าที่มีการตีพิมพ์) 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพของหลักสูตรนั้นๆ   
4. ส่ง บว.4 + ร่างสารนิพนธ์ท่ีได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบทุกท่านอ่านก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
5. ในวันสอบจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ปรึกษาสารนิพนธ์ + อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  ถ้า
คณะกรรมการสอบไม่ครบตามข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ต้องยื่นขอสอบใหม่และก าหนดวัน
สอบให้มีเวลาเพียงพอ สมควรแก่การที่กรรมการสอบที่แต่งตั้งเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง จะได้ใช้อ่านสารนิพนธ์ก่อนได้ 
6. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ ไม่สามารถมาสอบในวันสอบสารนิพนธ์ได้ ให้ด าเนินการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือหาก
ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ ให้ตรวจประเมินผลสารนิพนธ์ฉบับท่ีใช้สอบและส่งให้ประธานกรรมการสอบทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสอบสารนิพนธ์ได้ 
7. ให้ถือผลการประเมินการสอบตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

บว.5 ภายใน 3 วัน ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดตี้นสังกัด และผู้เข้าสอบภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบ 
      (1)  กรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไขพร้อมท้ังมีการอธิบายช้ีแจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
และให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้าย (บว.7/1) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
      (2)  กรณีสอบไมผ่่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเปน็ลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีต้นสังกัด ภายใน 3 วันท าการ
นับจากวันสอบ และให้แจ้งผลการสอบให้บัณฑติวิทยาลยัทราบภายใน 15 วัน 
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แบบฟอร์ม 
กรอบระยะเวลา 

หลักเกณฑ ์
แบบ ข 

บว.8     ภายใน 21 วัน 
นับจากวันท่ีสอบ

ผ่าน 

น าสารนิพนธ์มาให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์ก่อนเข้าเล่ม ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยและคณะฯ ก าหนด ส าหรับตัวอักษร
การพิมพ์และการเขียนอ้างอิงให้ดูรูปแบบตามประกาศของคณะฯ และคู่มือของบัณฑิตวิทยาลัย 
1. นักศึกษาเสนอ บว.8 โดยส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อภาควิชา ภาควิชารวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลตามแบบ บว.7/1 
พร้อมส่งสารนิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านคณะฯ เพื่อส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
2. การก าหนดวันส าเร็จการศึกษา 
      2.1 ให้ถือวันที่สอบสารนิพนธ์ผ่านเป็นวันส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้จะต้องส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใน 21 วัน นับจากวันที่สอบสารนิพนธ์ผ่าน และสอบประมวล
ความรอบรู้ผ่านก่อนการสอบสารนิพนธ์แล้ว หรือ 
      2.2 ให้ถือวันท่ีส่งสารนิพนธ์เป็นวันส าเร็จการศึกษา กรณีที่ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะต้นสังกัดภายใน 21 วัน นับจากวันที่สอบสารนิพนธ์ผ่าน และ
สอบประมวลความรอบรู้ผ่านก่อนการสอบสารนิพนธ์แล้ว หรือ 
      2.3 ให้ถือวันท่ีสอบประมวลความรอบรู้ผ่านเป็นวันส าเร็จการศึกษา หากส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนการสอบประมวลความรอบรู้ผ่าน 
3. นักศึกษาต้องส่งผลงานตามที่หลักสูตรก าหนด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันคณุภาพหลักสตูร หรือแหล่งทุนสนับการศึกษา (ถ้าได้รับ จึงจะด าเนินเรื่องขอส าเร็จ
การศึกษาได้) 

บว.7/1 
 

หลักสูตรจะต้องรายงานผลการสอบของนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ของนักศึกษาท้ังหมดที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ถึงคณะฯ เพื่อแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยใน
ขั้นตอนสุดท้าย โดยแนบ บว.5 และ บว.8 + ซีดีข้อมูลสารนิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน  

บว.9 ทุกสิ้น 
ภาคการศึกษา 

นักศึกษาทุกคนต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าสารนิพนธ์ภายในเดือนเมษายน และเดือนตลุาคม ทุกปี หรือ ตามระยะเวลาที่ภาควชิาก าหนด 
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ระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2556 
----------------------------------------- 

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความสัมพันธ์    
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ
ค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง การท าวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทาง วิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น  จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2522 และโดยมติสภา -
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 346 (2/2556) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  จึง
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาข องมหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี การศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  บรรดาความในระเบียบ  ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้  
และมีความกล่าวในระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบ
นี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “สภาวิชาการ”  หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ”   หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่
เทียบเท่า ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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  “คณบดี”  หมายถึง คณบดีของคณะ  บัณฑิตวิทยาลัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  “คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “หน่วยกิตสะสม”  หมายถึง หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะของคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลา - 
นครินทร์ 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  ใน
กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้  หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดใน
ระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็น
ที่สุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ 
 
 

หมวด  1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

   6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดั บบัณฑิต 
ศึกษา และคณะมีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
  6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและ จัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหลายคณะ 
 ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
  7.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค แต่ละปีการศึกษามีระยะเวล า
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
  7.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  
  7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  7.2.2  ระบบไตรภาค  แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  3 ภาคการศึกษาปกติ  แต่
ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
  7.2.3 ระบบจตุรภาค  แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  4 ภาคการศึกษาปกติ  แต่
ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
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  7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
       ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ  ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตาม
ความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 
  7.3  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา 
โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชา 
  8.1  ระบบตลอดปีการศึกษา 
  8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ต่อปีการการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อ ปี
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อ         
ปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ 30/15 หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 8.2  ระบบทวิภาค  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ  
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท า โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.3  ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
  8.4  ระบบจตุรภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 
 การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ  9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ  อาจจัดระบบการศึกษา  และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง  
หรือหลายแบบได้  ส าหรับระบบการจัดการเรียนการสอน  และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 2 
หลักสูตร 

 
 ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
  11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  11.2 หลักสูตรปริญญาโท  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริม
ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ  และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะ เบ็ดเสร็จในตัวเอง  
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่ามาแล้ว  
  11.4 หลักสูตรปริญญาเอก  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้
ใหม่และหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ  การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ  ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 12.2 หลักสูตรปริญญาโท   ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี ้
  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตร
อาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มขึน้ได ้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต  ทั้งนี้ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขา
วิชาชีพก าหนด 
  แผน ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องท าสารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
   ทั้งนี้  สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย  
   12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้า
ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
  แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหมห่ลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนได ้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
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  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม  แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน  
  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  
ดังนี้ 
  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12 
หน่วยกิต 
   แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก  ไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม  แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน 

ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
   13.1  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
 13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  แต่ไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา 
 13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาท่ี
ส าเร็จปริญญาตรี ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน  8 ปีการศึกษา และนักศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ให้มี
ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
  13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 14 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่าง
น้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
  14.1 การบริหารหลักสูตร 
  14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และมีการด าเนินการควบคุมมาตรฐาน  คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การติดตามการประเมินผลหลักสูตร  
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และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ  1 ครั้ง เสนอต่อ
คณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร  
 15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ  อย่างน้อยทุกๆ  5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 

หมวด  3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 
 ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
  16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย  และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
  16.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลัก
ในกระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร  โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
  16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน  การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  16.4  อาจารย์ผู้สอน  หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหรือ
อาจารย์พิเศษ ให้ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
  16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนว
ปฏิบัติต่างๆ  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่
ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย  เช่น การพิจารณาเค้าโครง การ
ให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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  16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า  
หรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการพิจารณาเค้า
โครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  16.8  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 16.6 และ 16.7 สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดย ให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย  รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการ
สอบสารนิพนธข์องนักศึกษา 
  16.9  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมายถึง  ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า  ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  หรือสอน  ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น  อย่างยิ่ง  
สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิต
วิทยาลัย 
 16.10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า  ให้ท าหน้าที่บางส่วน
ในการ-เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือ
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ  แต่มีความเชี่ยวชาญ  หรือความช านาญเฉพาะที่เป็น
ประโยชน์ อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น  ๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นบุคลากรประจ า
มหาวิทยาลัยเท่านั้น และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
  16.11 อาจารย์พิเศษ  หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  ที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์
ผู้สอนตามระดับของหลักสูตรนั้นๆ 
 ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  
 19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
หลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามท่ีคณะก าหนด 
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 19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18 และอ่ืนๆ ตามที่คณะก าหนด 
 ข้อ 20 คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ  หรือ คณะกรรมการจ านวนตาม
ความเหมาะสมท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตร ก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ การครบวาระการด ารงต าแหน่ง และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 
 ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
  21.1 หลักสูตรปริญญาโท  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเป็นอาจารย์ประจ า  หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ เทียบเท่า  หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
  21.2 หลักสูตรปริญญาเอก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ า  หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มคีุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
   22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็น
บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได ้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี คุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม  อาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ประจ า  1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและหรือปริญญาเอกได้ไม่เกิน  5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วน
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จ านวนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์  1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาท่ีท าสารนิพนธ์  3 คน ทั้งนี้ให้นับ
รวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาท่ีท า
วิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนได้แต่ต้องไม่เกิน  10 คน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  มี
จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 
 ข้อ 25  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร   
หลักสูตร  มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น
กรรมการ 
 ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีหน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน แต่ไม่เกิน  5 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์  และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  และ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน แต่ไม่เกิน  5 คน 
ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ไม่
น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า  1 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) เป็น
กรรมการสอบด้วยก็ได้  และเม่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่
เป็นประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
 อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น  คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มี
จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  และ
อาจารย์ประจ า  หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า  2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง  อาจท าหน้าที่สอบสารนิพนธ์
ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน 
 
 

หมวด  4 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด  
และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร  และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
  29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรก าหนด  และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
  29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
หรือ 
  29.4.2  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา
เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับ หลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้  หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 30 การรับสมัคร 
  ใบสมัคร  ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิต-
วิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 
 31.1 จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 
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 31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ  29 เข้าเป็นนักศึกษา  โดยมีการทดสอบความรู้  หรือวิธีการ
อ่ืนใดตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  29 เข้ามาทดลองศึกษา  โดย
มีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้ 
  31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  หรือ
ศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว  ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
  31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์  ในภาค
การศึกษาแรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์  
P ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน หรือ 
  31.3.3   เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
  31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา  การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์  เมื่อ
ผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ 32 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
  33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ  31.2 
หรือนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3   
 33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา  คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม
ข้อ 31.3  
 33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 
 

 
 

หมวด  5 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน 
  34.1  การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
  34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
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  34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  34.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน 15 หน่วยกิต  โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตท้ังแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต 
(Audit) ยกเว้นการลงทะเบียบระบบอื่น 
  34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ  33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน  และได้รับผล
การเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 
  34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
  34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์  ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิต
ทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์
เพ่ิมให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้  หลังพ้นก าหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา  โดยได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
  34.9 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว  
และอยู่ระหว่างการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้  นักศึกษา
จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 35  การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  ยกเว้นวิชา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ 34.8 
 35.2 การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  และแจ้งให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ 
 36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
  นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 
 ข้อ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
  38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับ
ปริญญาเอก หรือกลับกันได้ในสาขาวิชาเดียวกัน  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน  ก ในสาขาเดียวกันกับ
หลักสูตรปริญญาเอก ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญา -เอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน  ก 
แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกได้  หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน  ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  
 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ สอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
  38.2  การเปลี่ยนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจากข้อ  38.1 ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย ก าหนด 
 ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
  39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอ่ืนทั้งภายใน
และต่างประเทศเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หรือ
เทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มี
เนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
  39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน  
B หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
  39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน  จะไม่น าผลการศึกษามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  39.2.5 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  1 ปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
  39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้า
ศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้        
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือสถาบันอื่นทั้ง  ภายใน
และต่างประเทศ  โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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  40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน  ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 
  40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ให้เป็นไปตามข้อ  
39.2.2 และ 39.2.3 และให้น าผลการศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
 40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 
  41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่
เปิดสอนในสถาบันอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ  โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต  แล้วน ามาเทียบ
โอนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 

   41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน า
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

หมวด  6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
 42.1 การสอบประมวลความ รอบรู้ เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะน าหลัก
วิชาและประสบการณ์การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 42.2 การสอบวิทยานิพนธ์  เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา  
ในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัย  ความสามารถใน
การน าเสนอผลงานทั้งด้านการพูด การเขียน และการตอบค าถาม 
 42.3 การสอบสารนิพนธ์  เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
 42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้พื้นฐาน  ความพร้อม 
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความพร้อมใน
การท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  และนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาค
การศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ  เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
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  การสอบตามข้อ  42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  
 รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน  ให้มีค่าระดับคะแนน  (Grade) ตาม
ความหมาย และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้  

 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
 A ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good)  3.5 

 B   B ดี  (Good)  3.0 

 C+ พอใช้ (Fairly Good) (Fairly Good)   2.5 

 C ปานกลาง (Fair) (Fair)  2.0 

 D+ อ่อน (Poor)   1.5 

 D อ่อนมาก (Very Poor) (Very Poor)  1.0 

 E ตก (Fail)  0.0 
 
  ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอ่ืนได้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ  (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐาน  
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับ
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น  (Excellent) ใช้ส าหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่
ครบภายในเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ  โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประกา ร
จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน  6 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน  มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E  โดยทันท ี

P การเรียน  หรือการวิจัย  หรือการท าวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  ที่ยังมี 
ความต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์  ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ  (No progress) ในกรณี
ได้สัญลักษณ์  N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตท่ีได้
สัญลักษณ ์N 
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W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 

 ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
  44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์  
หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
  44.2 ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น  ให้นับหน่วยกิตจาก
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต  และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน   A, B+, B, 
C+, C หรือ สัญลักษณ์  S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชา  ปรับพื้นฐานไว้ให้
เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชา
ดังกล่าวให้ครบถ้วน  และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า  1 ครั้ง ให้นับ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจาก
การวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด  ในกรณีที่จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบาง
สาขาเพ่ือสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ให้นับจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ  คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับ
ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
  44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของ
ทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
  44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ดังกล่าว  เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน  และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้ง
เดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง  
  44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
  44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์  I ในรายวิชาที่มีการวัดและ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 
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หมวด  7 
การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
 ข้อ 45  การท าวิทยานิพนธ์ 
  45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท  จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้
เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้
เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 

  45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของ
งานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการท าวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
 ข้อ 46 การท าสารนิพนธ์  มีความมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ท าเป็นรายบุคคล  ส าหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ประจ าคณะก าหนด 
 ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท า
ในทุกภาคการศึกษา 
 47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา  และรายงานผล การประเมินต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ  
 47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) ส าหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการ
ท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ  โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธห์รือสาร
นิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ไดส้ัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้
สัญลักษณ ์N (No progress) ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
  47.3.1 ให้สัญลักษณ์  P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของ
รายวิชาได้ในภาคการศึกษานั้น 
  47.3.2 การให้สัญลักษณ์  P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้า
ในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้
จัดท าเป็นประกาศของคณะ  และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  จะ
ประเมินผลให้สัญลักษณ์ P ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร  
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  47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล  หรือสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้นๆ   
  47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
  47.4.1 ให้สัญลักษณ์  P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของ
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตาม ข้อ 43 
 ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวน
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิมที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านในหัวข้อ
เดิม ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านได้ สัญลักษณ์ P ซึ่งสามารถน ามา
นับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัต ิ จากคณบดี ที่นักศึกษาสังกัด โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย  
 ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์  
 49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ  อ่านวิทยานิพนธ์  การทดสอบ
ความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการ
ประเมิน การให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร  โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็นผู้น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ  หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 49.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตาม จ านวนและวิธีการ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์         
  การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ  อ่านสารนิพนธ์  การทดสอบความรู้
นักศึกษาด้วยการซักถาม  หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ  จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  การด าเนินการสอบ
สารนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตาม จ านวนและวิธีการ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ให้เป็นไปตาม คู่มือการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่อง
นั้นๆ สามารถน าไปเผยแพร่ ในเชิงวิชาการได ้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์
อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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 กรณีท่ีการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 
 

หมวด  8 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 54 การส าเร็จการศึกษา 
   นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
  54.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 54.1.2  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  
3.00  
  54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
  54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
  54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
  54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร  ได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  
  ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการ
ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
  54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร  ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์  และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้  
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
  54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
   54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย ก าหนด 
  54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
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  54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
  54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร  ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
  ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการ
ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
  54.4  ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 
 ข้อ 55  วันส าเร็จการศึกษา 
   วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
  56.1  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ยื่นค าร้อง
แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 56.2 นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
  56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  และหรือไม่เป็นผู้มี
พันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
 

หมวด  9 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
  ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ  ให้ด าเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัย -       

สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 ข้อ 58 การลาพักการศึกษา 
  58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า  3 สัปดาห์ โดยมี
ใบรับรองแพทย ์
  58.1.2 สาเหตุอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 58.2  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา  และถ้าได้ลงทะเบียน
เรียนไปแล้ว  เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค -
การศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก
ภาค-การศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ 59 การลาออก 
  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี  ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้
ลาออกได ้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
  การรักษาสถานภาพของนักศึกษา  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ  34.9 และ
ข้อ 58.5 
 ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  61.1 ตาย 
  61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
  61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา  หรือ ไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
หรือไม่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกตโิดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาค
การศึกษา 
  61.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิต  2 ใน 3 ของหลักสูตร  โดยไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75  
  61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ  13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตาม
หลักสูตร หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00  
  61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
  61.8.1 ระบบทวิภาค 
   61.8.1.1  กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
     1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
    2)  ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
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   61.8.1.2 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
   1)  ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
   1)  ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
   2)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
    1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
    2)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2  ระบบไตรภาค 
   61.8.2.1  กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
     1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
    2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.2.2 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
   1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
   1)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
    1)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
    2)  ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
  61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 
ไม่ผ่าน 
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  61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน  6 เดือน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่าน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดี บัณฑิต
วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่
ก าหนดในข้อ 13  
  61.11   ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน  3 เดือน นับจากวันสอบสาร
นิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี ้ระยะเวลา การศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่
ก าหนดในข้อ 13  
  61.12  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
ตามข้อ  33.1 ได ้
  61.13  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
  61.14  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
  
 

หมวด  10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
 ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
  เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด  ให้ด าเนินการและ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม  
 ข้อ 63 การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  63.1  ขั้นตอนส าคัญท่ีนักศึกษาจะต้องด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ด้วยตนเอง 
  63.1.1  การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  
  63.1.2  การท าการทดลอง (ถ้ามี)  
  63.1.3  การเขียนรายงานการวิจัย  
  63.1.4  อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด  
  นอกเหนือจากข้อ 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถ
ด าเนินการด้วยตนเองให้ขออนุมัติต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.2  เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  โดยอธิการบดี  ประกอบด้วย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หรือรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน  คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการ
เรียนการสอนผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดีเห็นสมควรอย่างน้อย  2 คน เป็นกรรมการ  ผู้แทนฝ่ายกฎหมาย
เป็นเลขานุการและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 63.3  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
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 63.3.1  ด าเนินการสอบสวน  รวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยค าหรือให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 63.3.2  สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 63.4  ในการสอบสวนตาม  63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้
ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือน าพยาน หลักฐานมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 
 63.5  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน
นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  กรณีท่ีไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้
ไม่เกิน 30 วัน 
 63.6  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ดังนี้ 
 63.6.1  คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีท่ีมิได้เป็นการจงใจ  หรือเป็นกรณี
ที่นักศึกษาละเลยการด าเนินการตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่ร้ายแรง  อาจปรับ
ให้การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น  “ตก” และนักศึกษาต้องเริ่มข้ันตอนการท า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี ้ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 
 63.6.2  หากเป็นการทุจริตร้ายแรง  ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี  เพ่ือสั่ง
การให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา  หรือกรณีที่นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
 63.6.3  กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 
 63.7  คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน ท าการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 
 63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้
มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิและก าหนดเวลา ในการอุทธรณ์ 
 63.9  นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในก าหนด  7 วันท าการ นับ
จากวันที่ทราบค าสั่งลงโทษนั้น  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 64  การทุจริตทางวิชาการ 
  การทุจริตทางวิชาการมี   3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  การสร้าง
ข้อมูลเท็จ และการมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง 
 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ   หมายถึง  การลอกเลียนข้อความของผู้อื่น
และของตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้วโดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือน า
ผลงานทางวิชาการท่ีมีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของตนเอง 
 64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ   หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรง
กับความเป็นจริง 
 64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง  หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อ่ืนช่วยท า  
หรือท า-แทนตน หรือการมอบให้ผู้อ่ืนท าแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่
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ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระท าเอง  ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ  64.1 64.2 และ 64.3 ให้ถือว่า
เป็นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน  แต่อาจลดหย่อนโทษได้  ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 
 64.5  หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว  ให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 65 การด าเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  และยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จในขณะที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ  หรือมติ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  จนกว่าจะ
ด าเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2556 
 

    (ลงชื่อ)        เกษม   สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย์เกษม   สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 
ส าเนาถูกต้อง 
 
 
(นางนันทพร  นภาพงศ์สุริยา)                                                  ศิริพร/พิมพ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8                                               นันทพร/ร่าง/ทาน 
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� � ������ ������	
����������������������� ����!""#$��!""%&'(#)**#��!""+#,-�"./#�)+##01�2����%(3"4,5�����2�6,7��8292�-��:9��";1"�#������,<=5#>#6-�9�#�?�#@ABCDEAEFG�HDIJAEF�!1�#KLACAEF�6-�9�1�#M*#��!""#�=(#N*#��!""�M+##01�2�OP<�2"4��!��(#QDRR�SD�STLD��5U2�7(VW2%7(�%�X"��5�%=12�5U2�"<�5#)#82��2�YZ�92#$)N#7-�,2[�#\ZV��3,%�X"]W2"="P-V=4(�%�.5"�=(;(U"<�5�=U2#M̂*#P-V=4(�+#_�<�(!7,�01�2�7���̀RIaDbDEC�!1�#L̀TFLDBBAcD�6d���-/�O"4��!��((2�U=(_3]2�e2#6-/�"./#[2�%�X";�&2(%�?V�"; 6.V�W2[",;=<#]��3,%�X"#M*#��!""�\ZV�01�2�OP<�2",-��1U2=]�&<��5?V"&-/�!&U!��%_?V� ��-��2����%(3"#[2�;(U5?V"]�;(U72(2�f% <2�-��2����%(3"��e._3%Y9;,<�>+##01�2�7��7-(829e�#%_?V����%(3"6-�9�#ghDIiAEF�4,501�2�_3]2�e2 ���e����(�2�f?�%�X"6.V5d&3####�3,%�X"#M*���!""�[(25%[&dj�%�ek��2�0U2"�2����%(3"#�?�#;(U&VW2�=U2#N*#��!""#��lmnnnopqrsttuvrwxyz{|t}n~01��!""#Q���@����AcIRDECG�Q���@�̀LDJAaCATEG���@Qg����AcIRDEC�[�?����@Qg�̀LDJAaCATE#\ZV�;(UOPU#Q���@���@Qg�BCIEJILJ��-ek3&=36521-5]�;(U�-�_3]2�e2O[<0U2"%�ek��=2(��<8292�-��:9%_?V�%�X"%�?V�"; �2�7W2%�']�2�YZ�924,5%,', 2,���mnvr�rw�p���v�{|topqrstt�z�x���z�����y��uvrwxy~� "-�YZ�92��,-���3��246#5?V"017��O[<!1<=%7�']825O"P-/"��6.V#M#82��2�YZ�926.V#)#!1�"-�YZ�92��,-���3��2%��#5?V"017��O[<!1<=%7�']825O"P-/"��6.V#M#82��2�YZ�926.V#M#��
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ระบบสารสนเทศ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

ระดบับัณฑิตศึกษา


 



�������	
����������	
����������	
����������	
���	���	���	���	���    
	���	���	���	��������	����������� ������������	 �����	����������� ������������	 �����	����������� ������������	 �����	����������� ������������	     

(SC (SC (SC (SC ----    Graduation System)Graduation System)Graduation System)Graduation System)    
�3�4	�����������3�4	�����������3�4	�����������3�4	���������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����3�����3�����3�����3�5��5��5��5��    
4�������� �����������67��	���	������	4�������� �����������67��	���	������	4�������� �����������67��	���	������	4�������� �����������67��	���	������	    

67�4���8��5�57�9��	��8��67�4���8��5�57�9��	��8��67�4���8��5�57�9��	��8��67�4���8��5�57�9��	��8��    
������������	������������	������������	������������	 
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	��������	����������� ������������	 	��������	����������� ������������	 	��������	����������� ������������	 	��������	����������� ������������	 (SC(SC(SC(SC    ---- Graduation  Graduation  Graduation  Graduation System)System)System)System)    
8:���	����� URL : http://scmis.sci.psu.ac.th/graduationsystem 5����	
� PSU Passport :�

��������8F�G�7H�����8:�	��� ��	�I �-1 
 

  

 

  

 

1 

2 

3 
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	�I � - 1 4��7H�����8:�	��� 

 8��G�8:���	����9�����	�3���47�� 4 ��	�3��� ���9L   
1111.... 4��47�� 4��47�� 4��47�� 4��47�� (Home) (Home) (Home) (Home)     

8I���	�O����:�L������	����8����	8�9G����������������
4�����������
�	����
I	�PP�5� 67�I	�PP�8�� 8F�G��	����	8���:�8����	Q�����	�R�� (8I����4��G:�
:���7
����������������� ����	R��8F�G�8���	��7�8�9��Q�������9G���������3�Q�
4�����������
Q�) ��	�I � - 2 
2222.... :���78�9G������������� :���78�9G������������� :���78�9G������������� :���78�9G������������� (Profile)(Profile)(Profile)(Profile)        

8I���	6��:���7:����������9G�3�8I���
�
���	�����	:���7����������� 5��
:���7�9GQ����������8�9��67�I	���7V7:��4������7�� 
����:� ��. 1-2 �9G��������

3 
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8I�V�
4:���7V����	���:���7F�L�W���������� (��.1-2) :��4������7�� V���� URL : 
http://www.psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2/NoticeEN.aspx ��	�I � - 3 
3333.... :�L����6��]�	�8�9G:�L����6��]�	�8�9G:�L����6��]�	�8�9G:�L����6��]�	�8�9G���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (GS Process)(GS Process)(GS Process)(GS Process)    

8I���	6��6��]�	��3�4	��8����	������������9G���������3�8I����3�8�����	���
:�L���� 5��������������	R8:�	�����8F�G���������	F���	��:� ����	��9GI	���� I	�O��
��:�47�����	 4��4��^�� 67� V��	�4�	Q� 67�����	R�3���	F��F8����	�����
��3�4	��8I�
47��W��
4��V��9G8�9G��:�8_H��3����Q� ��	�I � - 4 
4444.... 	���� 	���� 	���� 	���� (Report)(Report)(Report)(Report)    

8I���	6��:���78F�G����R��67�������8����	������:���������Q� ��	�I � - 5 
 

 
	�I �-2 :�L������	����8����	8�9G���������������� 
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	�I �-3 :���7:��������� 

 
�����9L4���9��	I	��I	a:���7
�	���:���7F�L�W���������� (��.1-2) :��4������7�� 
: � �� 7 � � R� � �3 � 8 : � � � 8 F�G � �� F 8 � � 
 � 	 � ��  SC-Graduation �9 � � 	�L  Q � 
 � �� � R� � Q I

73



 
	�I � - 4 :�L����6��]�	�8�9G���������������� 

 5��8	�G�6��]�	�6	���� ��.1 (GS.1) 87����9G 7�� “Form” 8F�G�I��:���7���6��]�	��9G
4	��a
�3�4	�� ��.1 (GS.1) ��	�I � – 5 6��]�	� ��.1 67�8��G�������8	9��	����8I��� 	�I � – 6 4����6��
:�L���� ��.1 �	�9������������	R6�Q::���7 ��.1
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	�I � - 5 6��]�	� ��.1 

�������	
����� ���������� �
������� XXX-XXX 

������
	�����
 
�	��!���"�#

 
�$
��%������&'��('�
 
�	�
��) *
��+,�� ��'��+,��
���	
��	��&
��(� 
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	�I � - 6 4����6��:�L���� ��.1 �	�9������������	R6�Q::���7 ��.1 Q��7����������3���	

�7��7�� “Send Form” 8F�G�6�8�7���	���
4������QI��8��4���9G������:����h 
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 8��G��7��7�� “Send Form” 8F�G�����8����	��QI8	9��	��67����7��QI6����4��:�L����
8����	������
4��9��	�L8F�G�6��R������	�4���3�8�����	 (In Process) 8I� “Waiting Staff of Faculty 
Checked” _�G4������������
�	�4���9G8��4���9G������:����h�3�7��3���	�	���������R����
:�:���7�������8����	��QI������	��9GI	����47��V����	�����QI ��	�I � - 7 4����6��
�R�����	�3�8�����	:�8����	������:��������� 

 
	�I � - 7 4����6���R���	�4���3�8�����	:� ��.1 :�8��4���9G������:����h 
_�G
�	�4����	�3�8�����	 (In Process :) :�6�7�:�L������6��:��������73�������9L  
1. Waiting Staff of Faculty Checked  
2. Waiting Advisor  
3. Waiting Chair of the Program Committee  
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4. Waiting Head of the Department  
5. Waiting CEO of Faculty 
6. Waiting Staff of Faculty  

 
8��G��3�8�����	����8��4���9G������:�����	�������.8	9��	����L4��67� ���9��	�8�

7�������	���6�
4���������	��8F�G�8:�QI��8����	�������	��Q� ��	�I � - 8 4����6��8����	 
��.1 �9G8�	H�����	� 

 

 
 

 
	�I � - 8 4����6��8����	 ��.1 �9G8�	H�����	� 
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�	�9�9G8����	�9G�QI��L��9:���7Q�R������8��4���9G������:�������3���	�8�7����7��
���	��� R�84�aV7�9G��
4���������7����6�Q:
4�8F�G�����V��	����9��	�L 5��4����6��:�L����
8����	�������������L� 
����:� ��.1 ���984�aV7�9GR���9�7����
46�Q:�����R����7�������
�	 ��
	�I � – 9 4����6��84�aV7:���	R���9�7��:� ��.1  

 

 

 
	�I � - 9 4����6��84�aV7:���	R���9�7��:� ��.1  
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4������	8I79G��6I7����	��9GI	��������	R�3�
�6��]�	� ��.1/1 (GS.1/1) 5��87����9G 
7�� “Form” ��	�I � - 10 6��]�	� ��.1/1  

 
	�I � - 10 6��]�	� ��.1/1 
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7�������	�3���:�6�7���. ���9��	�3���6��8�9����� ������	�9G:���7�9G��I��:�L����
��� ��. ��L���������RaI	���
� 67�:�L������	V��8	�G�QI�9G
�	�����������:�8����	8I����
�3���� ���9L 

��.1 67� ��.1/1 �9:�L������	V��8����	��� 
���������8��4���9G������:���� h (�	�����) �����	��9GI	����47���I	�O��

����		���	�	�4�	47�����	�V��	�4�	�8��4���9G������:����h (�	aI��.) 
 
�3�4	��I	�PP�8�� ���3�8����	 ��.���� 10.1 ��.���� 10.2 67� ��.���� 10.3 5�����3�

8����	 ��.����10.1 Q�47���� ��.1 8	9��	��67�8����L� ���I	�PP�5����3�8����	�9LQ� 4������	
I	��	������	�������� I	�PP�5�QI8I�I	�PP�8��8F�G������9�a��������9G�������
�	����I	�PP�8��Q�
4	��Q� (����	R�3�Q�47���� ��.1 8	9��	��67�8����L�) 

��.���� 10.1 �9:�L������	V��8����	 6����	�I � - 11 6��]�	� ��.���� 10.1 ��� 
���������8��4���9G������:���� h (�	�����) �����	��9GI	����47���I	�O��

����		���	�	�4�	47�����	�4��4��^�������V��	�4�	�8��4���9G������:����h (�	aI��.
����) 

 
��.���� 10.2 �9:�L������	V��8����	 6����	�I � - 12 6��]�	� ��.���� 10.2 ��� 
���������8��4���9G������:����h (�	�����) �����	��9GI	����47���I	�O��

����		���	�	�4�	47�����	�4��4��^������� V��	�4�	�8��4���9G������:����h (�	aI��.
����) 

 
��.���� 10.3 �9:�L������	V��8����	 6����	�I � - 13 6��]�	� ��.���� 10.3 67� 	�I � 

-14 ��F547�V7����9GQ�:� ��.���� 10.3 8:���	���  ��� 
��������F	��6��Q]7V7��	����8��4���9G������:����h (�	�����) �����	��9G

I	����47���I	�O������		���	�	�4�	47�����	�4��4��^������� V��	�4�	�8��4���9G������
:����h (�	aI��.����) 

 
�3�4	��I	�PP�8����V�� ��.���� 10.3 ���R�������	R�3� ��.���� 1 Q� 6�R�8I�I	�PP�

5�����	R�3���.���� 1 Q�47���� ��.1 8	9��	��67�8����L� 
��.���� 1 �9:�L������	V��8����	 6����	�I � - 15 6��]�	� ��.���� 1 ��� 
���������8��4���9G������:����h (�	�����) �����	��9GI	����47���I	�O��

����		���	�	�4�	47�����	�4��4��^������� V��	�4�	�8��4���9G������:����h (�	aI��.
����) 

 
��.���� 2 �9:�L������	V��8����	 6����	�I � - 16 6��]�	� ��.���� 2 ��� 
���������8��4���9G������:����h (�	�����) �����	��9GI	����47���4��4��

^�������8��4���9G������:�^������ (�	aI��.����) 
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��.���� 3 �9:�L������	V��8����	 6����	�I � - 17 6��]�	� ��.���� 3 67�	�I � - 18 
��F547�V7����9GQ�:� ��.���� 3 8:���	��� ��� 

��������F	��6��Q]7V7��	����8��4���9G������:����h (�	�����) �����	��9G
I	����47���I	�O������		���	�	�4�	47�����	�4��4��^������� 8��4���9G������:�^������ 
(�	aI��.����) 

 
����������V�� ��.���� 3 ���������	R�3� ��.2 Q�  _�GF���	��8I� 2 I	�8�H����  
1. �	�98I79G��6I74��:���	�����8	�G�
4��	�98I79G��6I74��:���	�����8	�G�
4��	�98I79G��6I74��:���	�����8	�G�
4��	�98I79G��6I74��:���	�����8	�G�
4� �������� �� �� �� �� �3�8�����	�3�8����	 ��.���� 1 ��.

���� 2 67� ��.���� 3 ���
4�
4V��8	9��	�����67�������	RQI��������.2/1Q� 8��G������
�
47��W��V7���5�		��������F�O�9GQ��9��	8I79G��6I7
4� 6��F	�����5�		��������F�O
4�
(Q]7 PDF 1 �a�) R�������	R�3�8�����	8I79G��6I7��G�/5�		��������F�O�9GR����Q� 

2. �	�98I79G��6I7��G�67�5�		��������F�O 5��Q��9V7��8��L�4�47��:��������6����
��	�98I79G��6I7��G�67�5�		��������F�O 5��Q��9V7��8��L�4�47��:��������6����
��	�98I79G��6I7��G�67�5�		��������F�O 5��Q��9V7��8��L�4�47��:��������6����
��	�98I79G��6I7��G�67�5�		��������F�O 5��Q��9V7��8��L�4�47��:��������6����
� 

4
4
4
4 �3�8�����	6��5�		��������F�O
4� (Q]7 PDF 1 �a�) 8����L� 

��.2 67� ��.2/1 �9:�L������	V��8����	  ��� 
���������8��4���9G������:���� h (�	�����) �����	��9GI	����47���I	�O��

����		���	�	�4�	47�����	�4��4��^�������V��	�4�	�8��4���9G������:����h (�	aI��.) 
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������������	R��	�����9G8�9G��:��������	�I	��3�������Q� ���9L 
1. ����	�I	��3�������(I	��3�)  
2. ����	�I	��3�������(F�8��) 
3. ����	�I	��3�������(��L4��) 6����	�I � - 11 ����	�I	��3�������(��L4��) 
������������	R���R��:���7�9G8�9G��:������������Q� ���9L 
1. �R����3�8�����	 ��. ��L4��:��������� 6����	�I � - 12 �R����3�8�����	 ��. 

��L4��:��������� 

 

 

 
	�I � - 11 ����	�I	��3������� (��L4��) 
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��	�I � - 12 �R����3�8�����	 ��. ��L4��:��������� 
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ภาคผนวก 





  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง  มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  
สังคม  และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

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

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
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  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๗๒  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๑ .๑   และแบบ   ๑ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๒ .๑   และแบบ   ๒ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษา 
ที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นกัศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   
ที่จะเข้าศึกษา 
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  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมอีาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปี
ยอ้นหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
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   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
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 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

  ๑๔.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   
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  ๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  Diploma)”  

อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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  หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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