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บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  (1) 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

คํานํา 
 
 

 คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาฉบับนี้ จัดทําข้ึน
เพ่ือเปนสารสนเทศใหกับคณาจารยผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีองคประกอบสามสวนดวยกัน  
สวนแรก เปนสภาพปจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย สวนท่ีสอง เปนข้ันตอนและแนวปฏิบัติ และสวนท่ี
สาม เปนระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของ 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอคณาจารยท่ีสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในการเปนแนว
ปฏิบัติ ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือเปนมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป 
 
 
        คณะผูจัดทํา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

สารบัญ 
 

 หนา 
  
คํานํา   (1) 
สารบัญ  (3) 
สวนท่ี  

1 สภาพปจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย  1 
  ความเปนมาของบัณฑิตวิทยาลัย  3 
  ปรัชญา และวิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัย  4 
  โครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย  4 
   

2 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติ  9 
  การแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  11 
  การรับนักศึกษา  19 
  ข้ันตอนการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ  24 
  การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ  25 
  การตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ  26 
  การสําเร็จการศึกษา  27 
  การสอบวัดคุณสมบัติ  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  28 
  การสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  29 
  การสอบประมวลความรู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข)  30 
  การเทียบโอนหนวยกิตและการเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับนักศึกษาใหมท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษา 
 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแลว  32 

  ข้ันตอนการยืมเงินทดรองจาย  33 
  ข้ันตอนการจัดทําโครงการเชิญวิทยากรรายวิชา/โครงการสาขาวิชา  34 
   

3 ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวของ  37 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  39 
   เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  41 
   แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  47 
  ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  51 
   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  53 
   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  65 

  

 



บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  (3) 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

สารบัญ (ตอ)
สวนท่ี หนา 

   
   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552  66 
   การใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2552  67 
   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2552  70 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  73 
   การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  75 
   เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายไดของมหาวิทยาลัย 

  ของพนักงานในถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  78 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  81 
   หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  83 
   คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  85 
   แนวทางปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  87 
   แนวทางการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

  พ.ศ. 2550  90 
   แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ตามแผน ก แบบ ก2  92 
   แนวปฏิบัติการลงทะเบียนภาคนิพนธระดับปริญญาโท ตามแผน ข  93 
   แนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  94 
   แนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  96 
   แนวปฏิบัติเก่ียวกับการแตงตั้งและการยกเลิกการเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

  วิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารยท่ีปรึกษา 
  ภาคนิพนธ และผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  97 

   การสงวิทยานิพนธเพ่ือขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  99 
   หลักเกณฑการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา 

  ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2557  100 
   การยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2555... 101 
   การกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

  ตองสอบผาน  102 
   หลักเกณฑการจัดอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา  103 
   เกณฑ ภาระงาน และคาตอบแทนลูกจางชั่วคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน 

  สอนระดับบัณฑิตศึกษา  104 
   เกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  106 
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สารบัญ (ตอ)
สวนท่ี หนา 

   
   โครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย  112 
   การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา  115 
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  119 
   จรรยาบรรณนักวิจัย สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  121 
   แนวปฏิบัติการลงทะเบียน และการประเมินผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

  สําหรับบัณฑิตศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) สําหรับนักศึกษา 
  ระดับปริญญาโท  123 

   การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  124 

   เกณฑการสอบผานวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558  125 
 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  1 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ความเปนมาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในฐานะท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินมีภารกิจตาม
มาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538  คือทําหนาท่ีใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  
ทําการวิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  โดยเฉพาะภารกิจการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ซึ่งเปนเรื่องจําเปน
เรงดวนสําหรับทองถ่ิน  เพราะการท่ีทองถ่ินจะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ีดีท่ีสุด  คือการใหการศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากจะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีแลวยังจําเปนท่ีจะตองผลิต
มหาบัณฑิต เพ่ือออกไปพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญมากข้ึน สอดคลองกับสังคมของการแขงขันในปจจุบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยข้ึนเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทา
คณะ ทําหนาท่ีดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2541 ซึ่งเปนปแรกท่ีเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา  และดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ดังน้ี 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 1.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2546 
 2.  สาขาวิชาการศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2550 
ระดับปริญญาโท 
 1.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2541 
 2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2542 
 3.  สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2543 
 4.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2545 
 5.  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2545 
 6.  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2545 
 7.  สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2546 
 8.  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2548 
 9.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดลอม เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2549 
 10.  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2550 
 11.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2551 
 12.  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2551 
 13.  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2551 
 14.  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2552 
 15.  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2552 
 16.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2555 
 17.  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2555 
 18.  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2555 
ระดับปริญญาเอก 
 1.  สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบรหิารการศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2549 
 2.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2555 
 3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดลอม เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2555 
 4.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เริ่มเปดสอนปการศึกษา  2557 
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ปรัชญา และวิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ปรัชญา 
  “คุณภาพคูคณุธรรม  ผูนําทางปญญา  เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” 
 
 วิสัยทัศน 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลาย
สาขาวิชา  สงเสริมโอกาสทางการศึกษา  ระดับสูงของทองถ่ิน  ผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพท่ีได
มาตรฐานเปนท่ียอมรับ  ในระดับสากลควบคูกับความมีคุณธรรมโดยนําเทคโนโลยีมาใช เนนกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
สรางสรรคความรู อันสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 
 

โครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบของคณะกรรมการแตละชุด 
 1.  คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา  ประกอบดวย 
  1.  อธิการบดี ประธานกรรมการ 
  2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
  3.  คณบดีทุกคณะท่ีมีการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
  4.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
  5.  ผูอํานวยการสถาบันภาษา กรรมการ 
  6.  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
  7.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
  8.  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
       ทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน กรรมการ 
  9.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  (ช่ือปริญญา)  สาขาวิชา  (ช่ือสาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

คณะกรรมการบรหิารงานบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิต

วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารวิชาการ 
ระดับบัณฑติศึกษา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  10.  รองคณบดีบัณฑติวิทยาลยั ผูชวยเลขานุการ 
  11.  หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั ผูชวยเลขานุการ 
 หนาท่ี   
  1.  เสนอแนะนโยบายการจดัการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา สงเสริม และกํากับใหการจดั
การศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
  2.  ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
  3.  ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา  การจัดแผนการเรียน  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
  4.  ใหความเห็นชอบในการเปดหรือปดหลกัสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  5.  ใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
  6.  งานอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 2.  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ประกอบดวย 
  1.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
  2.  รองคณบดี  ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน รองประธานกรรมการ 
  3.  คณบดีในคณะท่ีมีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
       ซึ่งเลือกกันเอง  จํานวน  3  คน 
  4.  ประธานสาขาวิชาท่ีมีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
       ซึ่งเลือกกันเอง  จํานวน  3  คน 
  5.  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
      ไมนอยกวาหน่ึงในสามของกรรมการท้ังหมด 
  6.  (ตามขอบังคับฯ  ของมหาวิทยาลัย)  ใหคณะกรรมการ 
       เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง เปนเลขานุการ 
    กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี 
  1.  วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบัณฑติวิทยาลัย  ใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  2.  พัฒนา  ติดตาม  และตรวจสอบระบบการประกันคณุภาพของบัณฑิตวิทยาลัย  ตลอดจน
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  3.  พัฒนาและกําหนดทิศทางการวิจัยในระดับบัณฑติศึกษา 
  4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา  เพ่ือนําเสนอตอ
มหาวิทยาลยั 
  5.  วางแผนพัฒนาและดําเนินการหลักสตูรท่ีเปนสหวิทยาการ 
  6.  วางระเบียบ  ออกขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลยัตามท่ี
มหาวิทยาลยัมอบหมาย  เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 
  7.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือดําเนินการใดๆ ในอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  8.  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
  9.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย  หรือตามท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมาย 
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 3.  คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  ประกอบดวย 
  1.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
  2.  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา กรรมการ 
       ทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
  3.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
  4.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี   
  1.  พิจารณาแผนการรับนักศึกษา  แผนการเรยีน  การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับหลักสูตร
ระดับบัณฑติศึกษา  ท่ีเปดสอน   
  2.  พิจารณาและเห็นชอบการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยของนักศึกษา 
  3.  พิจารณาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาใหทันสมัย  และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  และมาตรฐานวิชาชีพ  ตลอดจนการพิจารณาเปดหรือปดหลักสูตร 
  4.  พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมการเรยีนการสอน  และการศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา   
ใหสอดคลองกับคณุลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  และสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  5.  พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  และสาขาวิชา 
  6.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมาย 

 
 4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  (ชื่อปริญญา)  สาขาวิชา  (ชื่อสาขาวิชา)  ของแตละหลักสูตร  
ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ไมเกิน 9 คนท่ีมีวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา อาจมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติ
เชนเดียวกัน จํานวนไมเกิน 2 คน ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนเลขานุการ 
 หนาท่ี 
  1.  พิจารณาจัดการเรียนการสอน  แผนรับนักศึกษาในหลักสูตร  และคัดเลือกเสนอช่ือผูสอน
เก่ียวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ท่ีรับผิดชอบเปดสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  2.  เสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
  3.  จัดทํางบประมาณเพ่ือการจดัการเรยีนการสอน  และกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ของหลักสตูรท่ี
รับผิดชอบ 
  4.  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  และการศึกษาดูงานภายในหรือภายนอกประเทศ  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติท่ีพึงประสงคและสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานวิชาชีพ  และสรางช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
  5.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาใหทันสมัย  และสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  และมาตรฐานวิชาชีพ 
  6.  ดําเนินการและพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
รับผิดชอบ  และเปดสอน 
  7.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย  และบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 
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 5.  บัณฑิตวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยาลัย  เปนหนวยงานเทียบเทาคณะตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย  โดยมีคณบดีเปน
ผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย  และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด  เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมาย มีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีเปนสํานักงาน
คณะ 
 หนาท่ี 
  1.  กําหนดนโยบายการบริหาร  การดําเนินการจัดการเรียนการสอน  และพิจารณางบประมาณ
เพ่ือดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลยั 
  2.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  แบบสหวิทยาการ 
  3.  ประสานกับคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และคณะท่ีเปดสอนหลักสตูร
ระดับบัณฑติศึกษา  เก่ียวกับการพัฒนา  ปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 
  4.  ดําเนินการประชาสมัพันธการรับสมคัรนักศึกษา  สอบคดัเลือก  ปฐมนิเทศ  และปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา  รวมท้ังกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
  5.  ติดตาม  ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั  และเกณฑมาตรฐานหลักสตูร  และมาตรฐานวิชาชีพ 
  6.  จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจทางการบรหิาร  และเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธ 
  7.  ประสานและตดิตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย 
  8.  รายงานการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  ตอมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัย 
  9.  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา   
  10.  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย   
  11.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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ขอควรทราบ/ศึกษา 
 1.  คํานิยาม “อาจารยพิเศษในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา อาจารยพิเศษท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนในการทําหนาท่ีเปนอาจารย ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  
และ/หรืออาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผูสอบประมวลความรูซ่ึงไดรับแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัยใหทําหนาท่ีขางตน 
 2.  กรณีอาจารยพิเศษ มีการปรับเปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.) หรือ 
เกษียณอายุงานสาขาวิชาตองทําบันทึกแจงบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือการ update ฐานขอมูลอาจารย 
ในบัณฑิตวิทยาลัย 
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   ไมผาน 
 
 
 

 
  

              ผาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 
(อาจารยประจํา/อาจารยพิเศษ) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษไปยังมหาวิทยาลัย 
(กองบริหารงานบุคคล) 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสําเนาคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
คืนจากมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยสงสําเนาคําสั่งไปยังคณะและสาขาวิชาตางๆ 
ตามท่ีเสนอแตงตั้งมา 

บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกขอมูลในฐานขอมูลอาจารย 
ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตรวจสอบขอมูลของอาจารยพิเศษ เชน คุณวุฒิการศึกษา, งานวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา (ถามี), แบบตอบรับการเปนอาจารยพิเศษ, ประวัติสวนตัว 
(CV), แบบเสนอรายชื่ออาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ, คุณสมบัติท่ีสาขาวิชา
แจงแตงตั้ง 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

เสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษไปยังมหาวิทยาลัย 
(กองบริหารงานบุคคล) 

รับสําเนาคําสั่งแตงตั้งและและอาจารยพิเศษ 
คืนจากมหาวิทยาลัย 

สงสําเนาคําสั่งไปยังคณะและสาขาวิชาตาง ๆ 
ตามท่ีแตงตั้งมา 

ทําการบันทึกขอมูลในฐานขอมูลอาจารย 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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                   บันทึกขอความ 

สวนราชการ   
ท่ี    วันท่ี  
เรื่อง   ขอแตงตั้งอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยพิเศษ)  

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 ดวยสาขาวิชา ............................................................. มีความประสงคขอแตงตั้งอาจารย 
ในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยพิเศษ)  จํานวน ......... ราย  พรอมนี้ไดแนบประวัติและเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 สาขาวิชา ......................................................................................................................... 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ................................................................................................... 
 
 สาขาวิชา ......................................................................................................................... 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ................................................................................................... 
 
 สาขาวิชา ......................................................................................................................... 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ................................................................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และดําเนินการตอไป 
 

 

 (........................................................) 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 สาขาวิชา ........................................................ 

 
 

  

ตัวอยางบันทึกขอความขอแตงตั้งอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย 
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แบบเสนอรายช่ืออาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย 

 
เรียน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ตามท่ี  สาขาวิชา ............................................. ไดดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาแลว 
เห็นวา นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา) / สถาบันการศึกษา / ประเทศ / ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ
การศึกษา........................ ตําแหนงทางวิชาการ................................................................................ 
สังกัดหนวยงาน ........................................................................... ไดรับการรับรองจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาแลว  ในคราวประชุมครั้งท่ี............./..................... 
เม่ือวันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ..............  แลว   
 

จึงเห็นสมควรแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษในบัณฑิตวิทยาลัยดวยคุณสมบัติตามขอบังคับดังนี้ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
   อาจารยผูสอน 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม/ภาคนิพนธ 
   กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/โครงรางภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 
   กรรมการสอบประมวลความรู 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

   อาจารยผูสอน 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
   กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/วิทยานิพนธ 

 
 

  
  (.............................................................) 
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 สาขาวิชา........................................................... 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริหารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
คณะกรรมการบริหารวิชาการไดใหความเห็นชอบแลว  ในคราวประชุมครั้งท่ี ............/...................... 
เม่ือวันท่ี .........  เดือน ............................ พ.ศ. ............... 
 
 
 
 (............................................................) 
   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝาย วิชาการ 
                    รายงาน 
 
 
 
 
(.............................................................) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
             รับรองรายงาน 
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แบบตอบรับการเปนอาจารยพิเศษ 
 
 

 ตามท่ี  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร................................................................... 
สาขาวิชา......................................................................................ไดเชิญขาพเจามาเปนอาจารยพิเศษ 
เพ่ือทําการสอนนักศึกษา  รหัสวิชา.................รายวิชา............................................................... 
ในภาคการศึกษาท่ี ........................... ประจําปการศึกษา ................................ นั้น 

 ขาพเจา     ยินดีรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ       

       ไมสามารถมาเปนอาจารยพิเศษได 
 
 
      ลงชื่อ 
           (.....................................................) 
 

 

ประวัติอาจารยพิเศษ  (กรณียินดีรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ) 
(กรุณากรอกรายละเอียดใหถูกตอง และชัดเจน เพ่ือใชเปนขอมูลในการแตงตั้งอาจารยพิเศษ) 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................... 

 (ภาษาอังกฤษ) Mr. /Mrs /Miss. ……………………………………………………………………………… 

วุฒิการศึกษาสูงสุด (ใหระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิไทยใหเขียนเปนภาษาไทย, วุฒิตางประเทศให

เขียนเปนภาษาอังกฤษ) 

ระดับปริญญาตรี ชื่อยอ ................................. ชื่อเต็ม ..................................................................... 

สาขาวิชา ........................................................................ ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ .......................................... 

สถาบันการศึกษา.................................................................................................................................. 

ระดับปริญญาโท ชื่อยอ ................................. ชื่อเต็ม ..................................................................... 

สาขาวิชา ........................................................................ ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ .......................................... 

สถาบันการศึกษา.................................................................................................................................. 

ระดับปริญญาเอก ชื่อยอ ................................. ชื่อเต็ม ..................................................................... 

สาขาวิชา ........................................................................ ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ .......................................... 

สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................. 

ตําแหนง/หนาท่ีปจจุบัน ....................................................................................................................... 
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สังกัดหนวยงาน ................................................................................................................................... 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได ........................................................................................................................ 

โทรศัพท .................................. โทรสาร ....................................... มือถือ .......................................... 

E-mail ..................................................................... 

ความรู ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ............................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ประสบการณการทํางาน ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย ............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ขอควรทราบ/ศึกษา 
 1.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550 ขอ 14 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 
 2.  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยสวนใหญทุกสาขา 
ปการศึกษาละ 1 ครั้งในภาคเรียนท่ี 1  เวนแตบางสาขาเปดรับสมัคร 2 ครั้ง ในภาคเรียนท่ี 2 
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บัณฑิตวิทยาลัยสงบันทึกขอความสํารวจความตองการในการรับนักศึกษาไปยังสาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวม (ราง) แผนการรับนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา (ราง) กําหนดระยะเวลารับสมัคร  
และขอมลูท่ีเก่ียวของ เชน จํานวนนักศึกษาท่ีอยูในความดูแล ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 

จํานวนนักศึกษาท่ียังไมสําเรจ็การศึกษานําเสนอตอกรรมการบรหิารงานบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยนํา (ราง) แผนการรับนักศึกษาท่ีผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
นําเสนอตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยนํา (ราง) แผนการรับนักศึกษาท่ีผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
นําเสนอตอกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยนํา (ราง) แผนการรับนักศึกษาท่ีผานการพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการเสนอตอ 
กรรมการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยทําบันทึกเพ่ือใหสาขาวิชาสงรายวิชาท่ีจะดาํเนินการสอบวัดความรูเฉพาะสาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการออกขอสอบขอเขียน และกรรมการสอบสัมภาษณ 

มหาวิทยาลยัประกาศการรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการรับท่ีอนุมัติจาก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังคุณสมบัติของผูสมัครสอบ 

สาขาวิชาประชุมกําหนดจํานวนรบันักศึกษา พรอมท้ังคุณสมบัติของผูสมัครสอบสงมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยจดัทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 
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บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ืออนุมัตผิลการสอบคดัเลือก 

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ืออนุมัตผิลการสอบคดัเลือก 

บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการรับสมัคร สอบขอเขียน  และสัมภาษณ 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก 

บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการรับรายงานตัว  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา 
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                 บันทกึขอความ 
สวนราชการ            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ท่ี  วันท่ี    
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูลเพ่ือเตรียมการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป   

เรียน    

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑.  ขอมูลสาขาวิชา    จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.  แบบฟอรมเสนอรายชื่อกรรมการ  จํานวน  ๑  ชุด 

 ตามท่ี  บัณฑิตวิทยาลัย  จะเตรียมดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษาใหมเพ่ือเขาศึกษาตอ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ............. เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  
ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย  จึงขอความรวมมือมายังทานตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับสาขาวิชาของทาน 
เพ่ือจัดเตรียมระเบียบการรับสมัครนักศึกษา  และคําสั่งในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
ตอไป 
 ท้ังนี้  ขอใหทานสงขอมูลเก่ียวกับรายวิชาท่ีจะดําเนินการสอบวัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
รายชื่อกรรมการออกขอสอบขอเขียนจํานวนอยางนอย  ๒  คน  และกรรมการสอบสัมภาษณจํานวน  
๒ ชุด ๆ ละ ๓ คน (คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ชุดท่ี ๒ เปนชุดสํารองสําหรับกรณีท่ีมีผูสอบ
สัมภาษณจํานวนมากเทานั้น โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ แตละชุดประกอบดวย ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี.............................................)  
โดยสงรายชื่อท่ีรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๙ 
ชั้น ๘   ภายในวันท่ี...................................................  โดยถือเปนความลับทางราชการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเรงดําเนินการ 
 
 
 
  (............................................................) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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หลักสูตร       

สาขาวิชา        
 

 
 ขาพเจาขอแจงรายวิชาท่ีจะดําเนินการสอบวัดความรูเฉพาะสาขาวิชา และขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการดังตอไปนี้ 
 

รายวิชาท่ีสาขาวิชาจะดําเนินการสอบวัดความรูเฉพาะสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
รายช่ือคณะกรรมการออกขอสอบ จํานวน    คน (อยางนอย 2 คน)  ดังนี้ 
1.              
2.              
3.              
4.              
 
รายช่ือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ (ชุดท่ี 1) จํานวน 3 คน ดังนี้ 
1.            ทําหนาท่ี ประธานกรรมการ 
2.            ทําหนาท่ี กรรมการ 
3.            ทําหนาท่ี กรรมการและเลขานุการ 
 
รายช่ือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ (ชุดท่ี 2) จํานวน 3 คน ดังนี้ 
1.            ทําหนาท่ี ประธานกรรมการ 
2.            ทําหนาท่ี กรรมการ 
3.            ทําหนาท่ี กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
     ลงชื่อ        
           (      ) 
        / /   
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  ยื่นคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ (บ.1) (แนบโครงรางฯ อยางยอ 10 ชุด) 

  ยื่นคํารองขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ (บ.2) (แนบโครงรางวิทยานิพนธอยางละเอียด 7 เลม/ 
ภาคนิพนธอยางละเอียด 4 เลม) 

***หากไมสามารถดําเนินการสอบภายใน 6 เดือน จะตองดําเนินการตามขอ  ใหม 

  สอบโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 

  สงโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ 1 ชุด (ภายใน 30 วัน) (บ.4) 

  1.  สรางเครื่องมือ  2.  ขออนุมัติแตงตั้งผูเช่ียวชาญ  3.  เก็บรวบรวมขอมูล   
4.  วิเคราะหขอมลู  5.  เขียนวิทยานิพนธ 

  ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ (แบบวิทยานิพนธอยางละเอียด 7 เลม/ 
ภาคนิพนธอยางละเอียด 4 เลม)  (บ.6)   

  สงวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ ท่ีตรวจรูปแบบเสร็จแลว 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองแลว (วิทยานิพนธ 7 เลม/ภาคนิพนธ 4 เลม) สงพรอม บ.9 

และขอมลูวิทยานิพนธท่ีสมบูรณ ไรทใส CD จํานวน 1 แผน 

**  บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมตัิหัวขอและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ  ** 

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตัิโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ 

  สอบปองกันวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 
- สอบไมผานใหสอบใหมภายใน 30 วัน หลังการสอบครั้งแรก    - สอบไมผานครั้งท่ี 2 ใหเสนอหัวขอใหม 

  แกไขและสงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ ไมตองเย็บเลม 1 ชุด (ภายใน 30 วัน) (บ.8) 
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       ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ผาน 
 

 
 

 
  

นักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 
โดยผานการปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/

ภาคนิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

 

นักศึกษารับเร่ืองไปดําเนินการแกไขและ 
สงเร่ืองกลับบัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย ใหความเหน็ชอบ 
และอนุมัติแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ 

ภาคนิพนธ 

บัณฑิตวิทยาลัยทําคําสั่งอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/ 
ภาคนิพนธ และแตงตั้งอาจารย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 

บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกในฐานขอมลู 

ตรวจสอบคุณสมบัติการเปนอาจารยทีป่รึกษา
วิทยานพินธ/ภาคนิพนธ ใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา เร่ือง  
แนวปฏบิัติการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธ/ภาคนิพนธ ท่ี 446/2551 
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2551 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธ ของนักศึกษาใหคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจาํสาขาวิชาพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

นักศึกษาตองสงคํารอง บ.1  ดาวนโหลดไดที่ 
http://www.nrru.ac.th/grad/ เมน ู
แบบฟอรมตาง ๆ กรอกรายละเอียดให
ครบถวน พรอมอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปลงนาม
รับรอง กอนเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย 

สามารถตรวจสอบไดที่  
http://www.nrru.ac.th/grad/ 

เมนู ผลการพิจารณาหัวขอ 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 
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                      ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
   
                                                   
 
 
 
                                   
             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เผยแพรงานวิจยั 

นักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ 

ท่ีฝายมาตรฐานการศึกษา 

ฝายมาตรฐาน
การศึกษา ตรวจสอบ

รูปแบบ 

นักศึกษาสงไฟล CD ตนฉบับวิทยานิพนธ/ 
ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ พรอมหนาอนุมัติลงนาม
โดยอาจารยท่ีปรึกษาฯ และคณะกรรมการสอบ

ครบถวน  

นักศึกษาดําเนินการ 
ทําเรื่องขอสําเรจ็การศึกษา 

 

บัณฑิตวิทยาลัยประทับตรา ลงรับวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธฉบับสมบูรณ 

 

นักศึกษาตองสงเลมวิทยานพินธ/ภาคนพินธ พรอมกับ
คํารอง บ.8  ดาวนโหลดไดที่ 
http://www.nrru.ac.th/grad/ เมน ูแบบฟอรมตาง ๆ 
กรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธ/ภาคนิพนธ ลงนามรับรอง 

นักศึกษานํากลับไปแกไข 

CD ตนฉบับวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ  
ตองไรทเปนรูปแบบ Word File  
และ PDF File จํานวน 1 แผน 

-  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา เร่ือง  
การสงวิทยานพินธเพือ่ขออนุมัติผลการสําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 
9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 
-  ตรวจสอบเกณฑตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 13.2 
และ 13.3 
-  ตรวจสอบเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา เร่ืองหลักเกณฑการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยัจากวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2557 
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 

ไมผาน 

ใชเวลาตรวจ
ประมาณ 7 วัน 
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                       ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ไม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

บัณฑิตวิทยาลัยจดัทํารายช่ือ 
ผูสําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาดําเนินการทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษา 
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียนตรวจสอบ 

เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ  

เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

สงเรื่องเสนอท่ีประชุม  
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

แจงนักศึกษา 

   นกัศึกษาตองเขียนคํารอง บ.9, คํารองขอจบ
การศึกษา และคํารองขอ Transcript ดาวนโหลด
ไดที่ http://www.nrru.ac.th/grad/ เมนู 
แบบฟอรมตาง ๆ กรอกรายละเอยีดใหครบถวน 
รวบรวมเอกสารหลักฐานและดําเนินการตาม
ขั้นตอนตามที่ระบุใน บ.9 ใหครบถวน แลวนํา  
บ.9 สงบัณฑิตวิทยาลัย  
   สวนคํารองขอจบการศึกษา และคํารองขอ 
Transcript สงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

ตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศ  
ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

ไมเปนไปตามเง่ือนไข 

เปนไปตามเง่ือนไข 

มีมติเห็นชอบ 

มีมติเห็นชอบ 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 

 
 

  ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.nrru.ac.th/grad/  
เมนูแบบฟอรมตาง ๆ คลิกเลือก คํารองขอสอบ 
วัดคุณสมบัติ (ป.เอก) 

ยื่นเอกสารที่งานมาตรฐานการศึกษา ชัน้ 8 อาคาร 9 
บัณฑิตวิทยาลัย 

การแตงต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติใหทาง 
สาขาวิชาแตงต้ังคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด 
1. คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ  
(อาจารยผูสอนตามสาขาวิชานั้น ๆ) 
2. คณะกรรมการควบคุมการสอบ 

สําหรับนักศึกษาที่สอบไมผานใหมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 
2 คร้ัง โดยยื่นคํารองขอสอบใหม  

ประธานคณะกรรมการสอบวัดคณุสมบัต ิ
รายงานผลใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน  

1 สัปดาห 
 

การสอบวัดคุณสมบัติสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

นักศึกษายื่นใบคํารองตอประธานสาขาวิชา 
เพ่ือพิจารณาและลงนาม 

นักศึกษากรอกคํารองโดยผานการ
เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ตรวจสอบ 

นักศึกษา 
รับเรื่องคืน 

ไมเปนไปตามเง่ือนไข 

เปนไปตามเง่ือนไข 

บัณฑิตวิทยาลัยทําบันทึกแจงทางสาขาวิชา 
เพ่ือกําหนดคณะกรรมการ และบัณฑิตวิทยาลัย

ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
 

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดาํเนินการ
 

นักศึกษามายื่นใบคํารองท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยจดัทําประกาศผลการสอบ 
ทางเว็บไซตและตดิประกาศ ณ สาํนักงาน
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

  
การสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

 

นักศึกษายื่นใบคํารองตอประธานสาขาวิชา 
เพ่ือพิจารณาและลงนาม 

นักศึกษากรอกคํารองโดยผาน 
การเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 

 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
ตรวจสอ

นักศึกษา 
รับเรื่องคืน 

เปนไปตามเง่ือนไข 

บัณฑิตวิทยาลัยจดัทําโครงการจัดซื้อขอสอบ  
และแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ 

คณะกรรมการดําเนินการสอบ 

ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลใหบัณฑิต
วิทยาลัยทราบภายใน 2 สัปดาห 

หลังวันสอบ 

สามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.nrru.ac.th/grad/  
เมนูแบบฟอรมตาง ๆ คลิกเลือก คํารองขอสอบภาษาตางประเทศ 
(ป.เอก) 

ย่ืนเอกสารที่งานมาตรฐานการศึกษา ชัน้ 8 อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษามายื่นใบคํารองท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศผลการสอบ 
ทางเว็บไซตและติดประกาศ  
ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

ไมเปนไปตามเง่ือนไข 

บัณฑิตวิทยาลัยจดัทําประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ 

คร้ังแรก 
ไมตองจายคาธรรมเนียม 

คร้ังตอไป 
ตองจายคาธรรมเนียม 

แบงออกเปน 3 เงื่อนไข 
1. สอบไดคะแนน เกิน 500 คะแนน เทากับผานการสอบ 
2. สอบไดคะแนน เกิน 450 ขึ้นไป แตไมเกิน 500 ตองเขารับการสอบสัมภาษณ 
3. สอบไดคะแนน เกิน 400 คะแนน แตไมเกิน 450 คะแนน ตองเขารับการอบรม 

การจายคาธรรมเนยีม 

การสอบ 



30 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 

       ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษากรอกคํารองโดยผานความเห็นชอบ 
ของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 

นักศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 
นักศึกษารับเรื่องคืน 

ไมเปนไปตามเง่ือนไข 

เปนไปตามเง่ือนไข 

บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกแจงตอสาขาวิชาเพ่ือเสนอการกําหนด
ขอบขายเน้ือหาวิชาในการสอบประมวลความรู/ 

การออกขอสอบ (วิชาบังคับ/วิชาเลือก) 

บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบประมวลความรู 

แตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู
ในการออกขอสอบตามขอบขายเน้ือหาของ
แตละสาขาวิชาทั้งวิชาบังคับ/วิชาเลือก 

สามารถ ดาวนโหลดไดที่ 
http://www.nrru.ac.th/grad/ 
เมนู แบบฟอรมตาง ๆ คลิกเลือก 
คํารองขอสอบประมวลความรู 

บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวบคะแนน  เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการตดัสินผลการสอบประมวลความรูนักศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบประมวลความรู 

บัณฑิตวิทยาลัยจดัเก็บหลักฐานการสอบประมวลความรู 

นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู 
ท่ีกองคลัง 

นักศึกษาที่ยื่นสอบคร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 
ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบประมวล
ความรู  คร้ังละ 1,000 บาท  ตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมาวาดวย การ
รับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ  
วันเวลาและสถานท่ีสอบ 

ติดประกาศที่บัณฑิตวิทยาลัย และประกาศ 
ลงเว็บไซต www.nrru.ac.th/grad 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอควรทราบ 

 1.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550  ขอ 39 
 2.  นักศึกษาท่ีสอบไมผาน (NP) จะตองสอบแกตัวใหม  ท้ังนี้นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวล
ความรูไมเกิน 3 ครั้ง และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร  ถือวานักศึกษาสอบตก 
ในการสอบครั้งนั้น 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

 
 
                                         ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถดาวนโหลดไดที่ 
http://www.nrru.ac.th/

grad/ เมนู แบบฟอรม
ตาง ๆ คลิกเลือก 
คํารองขอโอนรายวิชา 

นักศึกษากรอกคํารองและยื่นเรื่องการขอโอนรายวิชาตอบัณฑติวิทยาลัย 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป และประธานกรรมการบริหารหลักสตูร 
ลงนามใหความเห็นชอบในแบบคํารอง 

บัณฑิตวิทยาลัย ประสานใหสาขาวิชาเสนอช่ือคณะกรรมการมาเพ่ือแตงตั้ง
คณะกรรมการเทียบโอนหนวยกิตและการเทียบโอนความรู/ประสบการณ 

และใหหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ของแตละสาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยรับบันทึก
แจงผลการพิจารณา 

ไมเปนไปตามเง่ือนไข 

เปนไปตามเง่ือนไข 

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตัิตามมติท่ีประชุม/แจงใหนักศึกษาทราบ 

นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอน 

บัณฑิตวิทยาลัยแจงผลตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือลงขอมูลการเทียบโอน 

บัณฑิตวิทยาลัยเก็บขอมูลการเทียบโอน 

ชําระเงินที่กองคลัง
คาธรรมเนียมการ
โอนหนวยกิต  
หนวยกิตละ 100 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผูยืมเงินมาติดตอขอยืมเงินทดรองจาย 
(ตองดําเนินการกอนวันทํากิจกรรมอยางนอย 2 วันทําการ) 

ทํารายการยืมเงินในระบบการเงิน MIS ของมหาวิทยาลัย 
(ตรวจสอบจากคําสั่งไปราชการหรอืโครงการท่ีไดรับอนุมตัิแลว) 

เพ่ือทําการปริ้นใบขอยืม ลงนามในสัญญายืมเงิน 

สงสัญญายืมเงินไปท่ี 
กองคลังและการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย 

ผูยืมเงิน ตดิตอขอรับเงินท่ีกองคลงัและการเงิน 
ตามวันท่ีกําหนดในสัญญายืมเงิน 

ไมเปนไปตามเง่ือนไข 

เปนไปตามเง่ือนไข 

ตรวจสอบวา 
ตองแกไขจาก 

ขั้นตอนใด 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อาจารยผูสอนประจํารายวิชาติดตอและเขียนแบบฟอรมจัดทําโครงการ 

หลังจากยื่นแบบฟอรม 3 วันทําการ อาจารยผูสอนประจํารายวิชา 
ลงนามในโครงการเพ่ือขอเสนอโครงการ 

เจาหนาจัดทําโครงการ หนังสือเชิญ กําหนดการ 

เจาหนาท่ีเสนอประธานสาขาวิชา  และเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 

** ติดตอรับโครงการเพ่ือดําเนินการตอ 

หลังจากย่ืนแบบฟอรม  3  วันทําการ ** 
 

แบบฟอรมจัดทําโครงการเชิญวิทยากรรายวิชา    ภาค     ปกติ     พิเศษ 

  สํารองจาย      ยืมเงิน  ผูยืม (โปรดระบุ).......................................................................................... 

 

รหัสวิชา.......................................ช่ือวิชา...................................................................................................................... 

ใหกับนักศึกษาสาขาวิชา...........................................................................รุนท่ี.......................จํานวน....................คน 

ช่ือวิทยากร.................................................................................................................................................................... 

ตําแหนง/หนวยงานของวิทยากร.................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.....................................เวลา...........................................หองบรรยาย....................................................... 

หัวขอเรื่องในการบรรยาย............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ........................................................................................................................................ 

หลักการและเหตผุล...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. ......................... 

วัตถุประสงคของโครงการ............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

ผูสง...................................................... 

วันท่ีสง................................................. 

ผูรับ........................................................ 

วันท่ีรับ.................................................... 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และ
เพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึง
ใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปน้ี 
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘” 
 ๒. ใหใชประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุก
สาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และใหใชขอบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ๓. ใหยกเลิก 
  ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓” 
ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒” 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  ๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุงใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมีความรูความเช่ียวชาญสามารถปฏบัิติงานไดดียิง่ข้ึน และควรเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
   อน่ึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขา
ศึกษา 
  ๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ  
โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืน ๆ ได
อยางตอเน่ือง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 ๕. ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอนใหกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 
   สถาบันอุดมศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง
ดังน้ี 
  ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
  ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห       
  สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืนใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ัน รวมท้ัง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
 ๖. การคิดหนวยกิต 
  ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมน้ัน ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค 
  ๖.๕ การคนควาอิสระท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๖ วิทยานิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๗. โครงสรางหลักสูตร 
  ๗.๑ ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
  ๗.๒ ปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยแบง
การศึกษาเปน ๒ แผน คือ 
   แผน  ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังน้ี  
    แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต  
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวย 
กิตแตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
    แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   แผน  ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมี
การคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต 
  ๗.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
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   แบบ  ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 
แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี  
     แบบ  ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘
หนวยกิต 
     แบบ  ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ 
หนวยกิต 
     ท้ังน้ี วิทยานิพนธ ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   แบบ  ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
     แบบ  ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
     แบบ  ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ 
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
     ท้ังน้ี วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
 ๘. การรับและเทียบโอนหนวยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาหรือ
วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีมีความรู 
ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังน้ี นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ัน จํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  
นอกจากน้ีอาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจําตามท่ีระบุไวในหลักสูตรหน่ึง
หลักสูตรใดเทาน้ัน และตองมีคุณสมบัติดังน้ี  
  ๙.๑ ปริญญาโท 
   ๙.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน 
   ๙.๑.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
     ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
     ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   ๙.๑.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปน
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ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   ๙.๑.๔ อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๙.๒ ปริญญาเอก 
   ๙.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน จํานวนอยางนอย ๓ คน 
   ๙.๒.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
     ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
     ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   ๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   ๙.๒.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
  ๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม 
 ๑๐. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
  ๑๐.๑ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไดไมเกิน ๕ คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา  
๕ คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตท้ังน้ีตองไมเกิน ๑๐ คน 
  ๑๐.๒ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยท้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษา 
ท่ีทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ ๓ คน ท้ังน้ี ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
  ๑๐.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย 
 ๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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  ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
  ๑๑.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  ๑๑.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียน
ดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 ๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาคเรียนปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละ
หลักสูตร ดังน้ี 
  ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  
๓ ปการศึกษา 
  ๑๒.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
  ๑๒.๓ ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษา
ไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  
๖ ปการศึกษาการลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดหนวยกิตท่ีให
ลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดขางตนในสัดสวนท่ี
เหมาะสม 
    หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนท่ีมีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 
 ๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังน้ี 
  ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองเรียนครบตามจํานวน
หนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา 
  ๑๓.๒ ปริญญาโท   
    ๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย
โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
    ๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและ
สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
    ๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู 
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชาน้ัน 
  ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
    ๑๓.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธ์ิ
ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งจะตอง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
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อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
    ๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย  
๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ  และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย
โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปน
ท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
 ๑๔. ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา  
  ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชช่ือวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” 
อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยช่ือสาขาวิชาตอทาย 
  ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหใช ช่ือวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (Higher 
Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยช่ือสาขาวิชาตอทาย 
  ๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชช่ือปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ัน 
ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดช่ือไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ 
การกําหนดช่ือปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่ งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
  ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
  ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ๑๕.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
  ๑๕.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร   
  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก ๕ ป 
 ๑๗. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี
กําหนดไวในประกาศน้ี  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
  อดิศัย  โพธารามิก 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
ดังตอไปน้ี 
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ๒. ใหใชประกาศกระทรวงน้ี เปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสตูรระดบัอุดมศึกษาทุก
สาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพ่ือปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  
และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ๓. สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมสึกษา 
และควรกําหนดตัวบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ จํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตร สัดสวนนักศึกษาตออาจารยผูสอน 
 ๔. ระบบการจัดการศึกษา 
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบ
เดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนไดเชนกัน อาทิ ระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาค กรณีท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืนจะตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ันไวในหลักสูตรให
ชัดเจน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับการแบงภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
การคิดหนวยกิตรายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  การทําโครงการหือ
กิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบ 
ทวิภาค 
  อน่ึง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ
มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
 ๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  วิชาศึกษาท่ัวไปมีเจตนารมณเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  โดยใหศึกษารายวิชาตาง ๆ 
จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชาน้ันไดดวยตนเอง  การจัดการเรียนการสอนควร
จัดใหมีเน้ือหาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเน่ืองหรือรายวิชาข้ันสูงอีก และไมควรนํารายวิชา
เบ้ืองตนหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาท่ัวไป 
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 ๖.  การเปดสอนหลักสูตระดับอนุปริญญา 
  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความ
รอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคม รวมท้ังการมุงเนนการ
เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม  
สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)  ควรเปน
ภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เชน วิทยาลัย ชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนในการเปดสอนและตอง
คํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชาน้ันเปนสําคัญ รวมท้ังคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาท่ีมี
การเปดสอนอยูแลวในสถาบันอ่ืน  
 ๗. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
  ๗.๑ คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ซึ่งมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน รวมท้ังไดรับตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
  ๗.๒ อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
ท้ังน้ี อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได และตองทํา
หนาท่ีเปนอาจารยประจําตามท่ีระบุไวในหลักสูตรหน่ึง หลักสูตรใดในขณะหน่ึง ๆ เทาน้ัน 
   ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน 
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือน้ัน ใหถือเปนอาจารยในความหมายของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
  ๗.๓ อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายช่ือและคุณวุฒิของอาจารย
ในแตละหลักสูตร  ท้ังคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา สําหรับผูท่ีจะไดรับการแตงตั้ง
เปนคณาจารยท้ัง ๒ ประเภทดังกลาวในระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนในการทําหนาท่ีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและอาจารยผูสอนตามเกณฑท่ี
กําหนด โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา และใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูลดังกลาวเพ่ือประโยชนในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาสืบไป 
  ๗.๔ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามและประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  ๗.๕ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรน้ัน  สวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได  ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง เปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม  
   อน่ึง  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง 
  ๗.๖ ผูเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
เปนอยางดี  ซึ่งอาจเปนบุคลากรท่ีไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณา
ดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
   ผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจําใน
สถาบันเทาน้ัน  สวนผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนบุคลากรประจําใน
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สถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชาน้ัน ๆ เปนท่ี
ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานน้ัน ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ ๙  
ข้ึนไป  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 
   ในกรณีหลักสูตปริญญาเอกไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
หรืออาจารยผูสอน ท่ีไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไป
ในสาขาวิชาท่ีเปดสอน  สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณ ีๆ ไป โดยความเปนชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งน้ันดวย 
   ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษ ใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงท่ีเรยีกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับ
ใหเทียบเทากับผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
 ๘. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกาท่ี
ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย 
 ๙. การสอบผานภาษาตางประเทศ 
  เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกําหนดใหตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย  
๑ ภาษา เกณฑดังกลาวใหใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล ผูเรียนในหลักสูตรเดียวกันไมจําเปนตองเรียน
ภาษาตางประเทศภาษาเดียวกันก็ได ภาษาตางประเทศในท่ีน้ี หมายถึง ภาษาท่ีเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา
ความรูเพ่ือทําวิทยานิพนธ  สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนเปนภาษาอังกฤษหากผูเรียนชาวตางประเทศรายใดมีการทํา
วิทยานิพนธในเรื่องท่ีเก่ียวกับประเทศไทย ยอมใหกําหนดเปนภาษาไทยได ยกเวนกรณีท่ีผูเรียนเปนคนไทย ตอง
กําหนดเปนภาษาตางประเทศ  สวนหลักสูตรท่ีเปดสอนเปนภาษาไทยตองกําหนเปนภาษาตางประเทศเทาน้ัน 
 ๑๐. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เน่ืองจากตําราตาง ๆ ท่ีจะใช
ศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง สวนใหญจะเปนตําราภาษาอังกฤษและควรใหความสําคัญกับ
ภาษาไทยเพ่ือเปนเอกลักษณและภาคภูมิใจในความเปนไทย 
 ๑๑. การสอบวิทยานิพนธ ควรเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยเฉพาะวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัยท่ีสามารถตรวจสอบได 
 ๑๒. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 
  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)  ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธอยางเดยีว 
ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปน้ี  
  ๑๒.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ 
ทางวิชาการซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับสากล และเปนผลงานท่ีช้ีชัดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาท่ี
เปดสอนได 
  ๑๒.๒ สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีหลักสูตรท่ีดี  มีมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเช่ือถือได 
และมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 
  ๑๒.๓ สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมท่ีจะรองรับ และสนับสนุน
งานวิจัยของผูเรียน 
  ๑๒.๔ สถาบันท่ีจะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 
  ๑๒.๕ สถาบันท่ีจะเปดสอนควรพรอมท่ีจะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได 
 ๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต  มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโท ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 
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  ๑๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หากตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา 
  ๑๓.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมรีะยะเวลาการศกึษา ๖ ป หรือเทียบเทาปริญญาโท 
สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงไดโดยไมตองเขาศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท 
มากอน 
 ๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
  การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ
ปริญญาและช่ือสาขาวิชา ใหตรงกับท่ีระบุไวในเอกสารหลกัสูตรฉบับท่ีเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหรือรับรอง ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ 
 ๑๕. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
  อดิศัย  โพธารามิก 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒), ๓๕  และมาตรา  ๕๘  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการประชุม ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๐  เมื่อ
วันท่ี  ๒๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 
 ขอ  ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓”  
  (๒) “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓” 
  (๓) “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑” 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใช
ขอบังคับน้ีแทน 
 ขอ  ๔ ในขอบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
  “บัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  และปริญญาเอก 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความวา  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “การศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา  การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  การจัดการศึกษาในวันหยุดและ/หรือนอกเวลา
ราชการ 
  “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความวา  คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งจาก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ใหทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร  และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  “อาจารยประจําหลักสูตร”  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการ
สอนและการวิจัย  และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน 
 ขอ  ๕ เพ่ือใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยอาจกําหนด
วิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 
  สวนการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับน้ี  
และมิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอ่ืนกําหนดไว   ใหมหาวิทยาลัยกําหนดและทําเปนประกาศ 
 ขอ  ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบังคับน้ี  มีอํานาจวินิจฉัย  ตีความและออกคําสั่ง 
ประกาศหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามขอบังคับน้ี 

หมวด  ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ขอ  ๗ ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาคสําหรับนักศึกษาทุกประเภทโดย  ๑  ปการศึกษาแบง
ออกเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา  ๑๕ สัปดาห  มหาวิทยาลัยอาจ
จัดการศึกษาภาคฤดูรอน  โดยกําหนดระยะเวลา  จํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษา
ปกต ิ
 ขอ  ๘ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เปนแบบสะสมหนวยกิต  โดย  ๑  หนวยกิต ตองจัดการ
เรียนการสอนไมนอยกวา  ๑๕  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   
 การจัดการศึกษาแบงเปน  ๒  ประเภท 
  (๑)  การศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชา  ในแตละภาคการศึกษาปกติได
ไมเกิน  ๑๕  หนวยกิต   
  (๒)  การศึกษาภาคพิเศษ  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติได
ไมเกิน  ๑๒  หนวยกิต   

หมวด  ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 ขอ  ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  แบงเปน  ๔  ประเภท 
  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิต  หรือเทียบเทามาแลว 
  (๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิต 
  (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือเทียบเทามาแลว 
  (๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 
 ขอ  ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามหลักสูตรการศึกษาในขอ  ๙ โดยหลักเกณฑ
การเทียบความรูใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๑๑ โครงสรางของหลักสูตร 
   (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
   (๒) หลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ  ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอย
กวา  ๓๖ หนวยกิต  หลักสตูรน้ีมี  ๒ แผน 
    (๒.๑)  แผน  ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ซึ่งมีได  ๒  
แบบ  คือ 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  55 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

     แบบ  ก๑  ประกอบดวยวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต  และ
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา  หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะ
ตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
     แบบ  ก๒  ประกอบดวยวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต  และ
รายวิชาไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
    (๒.๒)  แผน  ข  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษารายวิชา และทําภาคนิพนธ  ๖  
หนวยกิต 
   (๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ี
กอใหเกิดความรูใหมและมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ  หลักสูตรน้ีมี  ๒  แบบ  คือ 
    แบบ  ๑  เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ซึ่งหลักสูตรอาจ
กําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบได  โดยไมนับหนวยกิต  ดังน้ี 
       แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธ  
ไมนอยกวา  ๔๘  หนวยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา  ๗๒  หนวยกิต 
     ท้ังน้ี  วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
     แบบ  ๒  เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียน
รายวิชา ดังน้ี 
        แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต  และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 
        แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําวิทยานิพนธ 
ไมนอยกวา  ๔๘  หนวยกิต  และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
    ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
 ขอ  ๑๒ กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เปนดังน้ี 
   (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย  ๑  ปการศึกษา  และอยางมากไมเกิน  ๓  ป
การศึกษา 
   (๒)  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางมากไมเกิน  ๕   ปการศึกษา 
   (๓)  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางมาก  สําหรับนักศึกษาวุฒิเริ่มตนตางกัน  ดังน้ี 
    (๓.๑)  นักศึกษาวุฒิระดับปรญิญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา 
    (๓.๒)  นักศึกษาวุฒิระดับปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน  ๕  ปการศึกษา 
 ขอ  ๑๓ การนับระยะเวลาเปนปการศึกษา  ตามขอ  ๑๒(๑),  ๑๒(๒) และ ๑๒(๓)  ใหนับตั้งแตวันท่ี
ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
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หมวด  ๓ 
การรับเขาเปนนักศึกษา 

 ขอ  ๑๔ คุณสมบัติของผูเขาเปนนักศึกษา 
   (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต  หรือเทียบเทา 
   (๒)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญา
มหาบัณฑิต  หรือเทียบเทา 
   (๓)  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือ
ปริญญามหาบัณฑิต  หรือเทียบเทา 
   ท้ังน้ี  ผูเขาเปนนักศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๑๕ การรับเขาเปนนักศึกษา  ใชวิธีอยางใดอยางหน่ึง  ดังน้ี 
   (๑)  สอบคัดเลือก 
   (๒)  คัดเลือก 
   (๓)  รับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   (๔)  รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ  หรือโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๖ การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
   (๑) ผูท่ีผานการรับเขาเปนนักศึกษาตองมารายงานตัวพรอมหลักฐาน  ตามวัน  เวลา  และ
สถานท่ี  ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    ผูท่ีผานการรับเขาเปนนักศึกษาท่ีไมมารายงานตัวเปนนักศึกษาตามวัน  เวลา  และ
สถานท่ี ท่ีกําหนด  เปนอันหมดสิทธ์ิท่ีจะเขาเปนนักศึกษา  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
   (๒) การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ใหนับจากวันแรกของภาคการศึกษาท่ีนักศึกษารายงานตัว 

หมวด  ๔ 
การลงทะเบียน 

 ขอ  ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
   (๑) กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียน  และขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาผูใดลงทะเบียนเรียน
หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนดจะตองชําระคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย   
   (๓) ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใดของแตละประเภทการจัดการศึกษา  
ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 
   (๔) นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน  เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณี
พิเศษจากมหาวิทยาลัย 
   (๕) รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอนหรือมีบุรพวิชา  นักศึกษาตอง
เรียนและสอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาท่ีกําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันได 
 ขอ  ๑๘ จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนได 
   นักศึกษาจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  ใหเปนไปตามระบบการจัด
การศึกษา  ในขอ  ๗  และประเภทการจัดการศึกษาในขอ  ๘  นอกจากน้ี  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในภาค
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ฤดูรอนไดไมเกิน  ๖ หนวยกิต  และหากนักศึกษาจะตองลงทะเบียนตางไปจากท่ีกําหนดขางตน  ตองไดรับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๙ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 
   (๑) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได  ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน 
   (๒) จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  จะไมนับรวมเปน
หนวยกิตสะสม 
   (๓) รายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตท่ีต่ําสุด  
แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 
   (๔) มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
หนวยกิตได  แตตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
 ขอ  ๒๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีขาดความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชา 
   มหาวิทยาลัยอาจใหเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานโดยไมมีหนวยกิต  และจะตองสอบผาน  โดยไดผล
การเรียนในระดับ  P 
 ขอ  ๒๑ การยกเลิกการเรียนรายวิชาใด ๆ นักศึกษาตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2  
สัปดาห  โดยไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๒๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
   นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จการศึกษา  
ตองลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย   

หมวด  ๕ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 ขอ  ๒๓ การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
   (๑)  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา  ใหใชระบบมีคาระดับคะแนน  ดังน้ี 

ระดับคะแนน ความหมายของระดับคะแนน คาระดบัคะแนน 
 A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐ 
 B+ ดีมาก  (Very  Good) ๓.๕ 
 B ดี  (Good) ๓.๐ 
 C+ ดีพอใช  (Fairly  Good) ๒.๕ 
 C พอใช  (Fair) ๒.๐ 
 D+ ออน  (Poor) ๑.๕ 
 D ออนมาก  (Very  Poor) ๑.๐ 
 F ตก  (Fail) ๐.๐ 

 
* ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ีสอบไดตองไมต่ํากวา C  ยกเวน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา B   
   (๒)  การประเมินผลท่ีไมเปนระบบมีคาระดับคะแนนใหประเมินผลโดยใชระดับ 
การประเมินผลเปนสัญลักษณ  ดังน้ี 
 
 
 
 



58 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

       ระดับการประเมินผล ความหมาย 
     S ผลการเรยีน การปฏิบัติ การฝกงานเปนท่ีพอใจ  
(Satisfactory) 
 
     U ผลการเรียนการฝกงานไมเปนท่ีพอใจ  (Unsatisfactory) 
      ตองลงทะเบียนเรียนและฝกงานใหมจนกวาจะผาน 
     AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 
     I การประเมินผลยังไมสมบูรณ  (Incomplete) 
     W การยกเลิกเรียนโดยไดรับอนุมัติ  (Withdraw) 
     M ขาดสอบปลายภาค  (Missing) 
     P ผาน  (Pass) 
     NP ไมผาน  (Not Pass) 
   (๓)  ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๒๔ การประเมินผลการสอบพิ เศษตามขอ กํ าหนดของหลักสู ตร   ได แก   การสอบ
ภาษาตางประเทศ  (Foreign Language Examination)  การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) และ
การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบ ใหผลการประเมินเปนดังน้ี 
   ระดับการประเมินผล ความหมาย 
    P ผาน  (Pass) 
    NP ไมผาน  (Not Pass) 
 ขอ  ๒๕ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ  ซึ่งประกอบดวยเน้ือหา กระบวนการวิจัย 
การเขียน  และการสอบปากเปลา  เปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 
การประเมินใหกระทําหลังจากนักศึกษาสอบปากเปลาแลว  และใหผลการประเมินเปนดังน้ี 
   ระดับการประเมินผล ความหมาย 
    Excellent ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม 
    Good ผลการประเมินข้ันด ี
    Pass ผลการประเมินข้ันผาน 
    Fail ผลการประเมินข้ันไมผาน  
 ขอ  ๒๖ การนับจํานวนหนวยกิตและการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (๑)  การนับจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนับจากรายวิชา
ท่ีมีการประเมินผลการศึกษาท่ีมีคาระดบัคะแนนตามขอ  ๒๓(๑)  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา  หรือเรียน
แทนในรายวิชาใด  ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับคะแนนท่ีไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ดวย 
   (๒)  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร  ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบไดระดับคา  C  ข้ึนไปเทาน้ัน 
   (๓)  คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
การศึกษาน้ันโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิต ของภาคการศึกษาน้ัน 
   (๔)  คาคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทาย  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชา 
ท่ีเรียนท้ังหมดเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 
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   (๕)  การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาท่ี ๒ 
ท่ีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน 
 ขอ  ๒๗  การทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบ 
   นักศึกษาท่ีเจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบ   
อาจไดรับโทษอยางใดอยางหน่ึง  ดังน้ี 
   (๑)  ปรับตกในรายวิชาน้ัน 
   (๒)  ปรับตกในรายวิชาน้ัน  และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  หรือเลื่อนการเสนอช่ือ
ขอรับปริญญาไปอีก  ๑  ปการศึกษา 
   (๓)  พนจากสถานภาพนักศึกษา 
   การพิจารณาการทุจริตดังกลาว  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๖ 
สถานภาพของนักศึกษา  การลาพักการเรียน  และการลาออก 

 ขอ  ๒๘ สถานภาพนักศึกษา  เปนดังน้ี 
   (๑)  นักศึกษาสามัญ  ไดแก  ผู ท่ีผานการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  และเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 
   (๒)  นักศึกษาวิสามัญ  ไดแก  ผูท่ีไดรับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขท่ี
หลักสูตรกําหนดข้ึนเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ  ก(๑)  และหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต  ไมใหมีนักศึกษาทดลองศึกษา 
   (๓)  นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตท่ีสอบวัดคุณสมบัติผานและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหทําวิทยานิพนธได 
   (๔)  นักศึกษาสมทบ ไดแก  นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา  เพ่ือนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันท่ีตนสังกัด 
   (๕)  ผูเขารวมศึกษา  ไดแก  บุคคลภายนอกท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหเขารวมศึกษา
ในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตท่ีเรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนนักศึกษา 
 ขอ  ๒๙ การลาพักการเรียน 
   (๑)  นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในกรณีใด  กรณีหน่ึง  ตอไปน้ี 
    (๑.๑)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยเห็น
ควร สนับสนุน 
    (๑.๒)  ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทย  โดยมีใบรับรองแพทย 
    (๑.๓)  มีเหตุจําเปนสวนตัว  โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนไดถามีสภาพ
นักศึกษามาแลวอยางนอย  ๑  ภาคการศึกษา 
   (๒)  การลาพักการเรียน  นักศึกษาตองยื่นคํารองภายใน  ๔  สัปดาหนับแตเปดภาค
การศึกษาของภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน  และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาของภาคการศึกษาน้ัน  
และมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 
   (๓)  การลาพักการเรียนใหอนุมัติครั้งละ  ๑  ภาคการศึกษา  ถานักศึกษายังมีความจําเปนท่ี
จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก  ใหยื่นคํารองใหมตามขอ  ๒๙(๒) 
   (๔)  ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
 ขอ  ๓๐  การลาออก 
   นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอ
มหาวิทยาลัย และมีผลเมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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 ขอ  ๓๑  การพนจากสถานภาพนักศึกษา 
   นักศึกษาพนจากสถานภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังตอไปน้ี 
   (๑)  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (๒)  ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก 
   (๓)  ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปน้ี 
    (๓.๑)  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
    (๓.๒)  เมื่อพนกําหนดเวลา  ๑  ภาคการศึกษาแลวไมชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 
    (๓.๓)  ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงตามขอ ๑๔ 
    (๓.๔)  ได คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกท่ีศึกษาต่ํากวา  ๒.๕๐ 
    (๓.๕)  ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ แตสูงกวา ๒.๕๐ และไมสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมไดตั้งแต  ๓.๐๐  ข้ึนไป  ภายในเวลาท่ีกําหนด  ดังน้ี 
     (๓.๕.๑)  ภาคการศึกษาถัดไปสาํหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตและหลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสูง 
     (๓.๕.๒)  สองภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต 
    (๓.๖)  สอบประมวลความรูหรือสอบวัดคุณสมบัติ  ๓  ครั้งแลวยังไมผาน 
    (๓.๗)  เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามขอ  ๒๙(๒)  ไดคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา
แรกต่ํากวา  ๓.๐๐ 
    (๓.๘)  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ  ๑๒ 
    (๓.๙)  ทําการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการสอบตามขอ ๒๗ 
    (๓.๑๐)  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
    (๓.๑๑)  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
    (๓.๑๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๔)  ตาย 

หมวด  ๗ 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหนวยกิต 

 ขอ  ๓๒  การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
   นักศึกษาทดลองศึกษาท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยไม
ต่ํากวา  ๓.๐๐  ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก 
 ขอ  ๓๓  การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิตใหใชเกณฑดังน้ี 
   (๑)  การโอนหนวยกิต  นักศึกษาอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดเคยศึกษามาแลว  ไดเฉพาะรายวิชาท่ีสอบไดคาระดับคะแนน B ข้ึนไป  โดยนับหนวยกิตรายวิชา
ท่ีขอโอนมาเปนสวนหน่ึงของหนวยกิตในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก  ท้ังน้ี  รายวิชา
ท่ีขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกิน  ๕  ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
    ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ  ๔๐  ของหลักสูตรท่ีจะเขา
ศึกษา 
    การขอโอนหนวยกิตรายวิชา  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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   (๒)  การรับและเทียบโอนหนวยกิต  มหาวิทยาลัยอาจยกเวน  หรือเทียบโอนหนวยกิต  
รายวิชา  หรือวิทยานิพนธ  จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถ  ท่ีสามารถ
วัดมาตรฐานได  ท้ังน้ี  ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๓๔  การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 
   มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนความรูและประสบการณการทํางานจากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยได  ท้ังน้ี  หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๓๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   (๑)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
มหาวิทยาลัยได  โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ท้ังน้ีการนับระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตร  
ใหเริ่มนับตั้งแตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
   (๒)  นักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  
จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  ตามขอ  ๓๔ 
   (๓)  นักศึกษารับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ  ๑๒ 
 ขอ  ๓๖  การคืนสภาพนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยอาจคืนสถานภาพนักศึกษาใหแกผูท่ีถูกคัดช่ือออกเฉพาะกรณีท่ีการชําระเงินไม
เปนไปตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด  ๘ 
การสอบพิเศษ วิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

 ขอ  ๓๗  การสอบภาษาตางประเทศ 
   (๑)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและ
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองสอบภาษาท่ีไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอย  ๑  ภาษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
   (๒)  การประเมินผลการสอบ  นักศึกษาจะตองไดระดับ  P  
 ขอ  ๓๘  การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) 
   (๑)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
   (๒)  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในสาขาวิชาและวิชาท่ีเก่ียวของ  เพ่ือวัดวานักศึกษา  
มีความรูพ้ืนฐานและมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ 
   (๓)  ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติคือ 
    (๓.๑)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ท่ีศึกษามาแลวไมนอยกวา  ๑  
ปการศึกษา  และผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 
    (๓.๒)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ท่ีไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐ และลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรเมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติตั้งแตภาคการศึกษาน้ันเปนตนไป 
   (๔)  วัน  เวลา  และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   (๕)  นักศึกษาท่ีสอบไมผาน (NP)  จะตองสอบแกตัวใหม  ท้ังน้ีนักศึกษามีสิทธ์ิสอบวัด
คุณสมบัติไมเกิน  ๓  ครั้ง  และหากนักศึกษาขาดสอบ  โดยไมมีเหตุผลสมควร  ถือวานักศึกษาสอบตกในครั้งน้ัน 
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 ขอ  ๓๙  การสอบประมวลความรู  (Comprehensive  Examination) 
   (๑)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน  ข  จะตองสอบผานการสอบประมวล
ความรู 
   (๒)  วัน  เวลา  และกระบวนการสอบประมวลความรู ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   (๓)  นักศึกษาท่ีสอบไมผาน  (NP)  จะตองสอบแกตัวใหม  ท้ังน้ีนักศึกษามีสิทธ์ิสอบประมวล
ความรูไมเกิน  ๓  ครั้ง  และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร  ถือวานักศึกษาสอบตกในการสอบ 
ครั้งน้ัน 
 ขอ  ๔๐  วิทยานิพนธ 
   (๑)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ตอง
ทําวิทยานิพนธ 
   (๒)  นักศึกษาจะเสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธเมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวไม
นอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 
   (๓)  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  โดยการแตงตั้งของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
    (๓.๑)  วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต  (Thesis)  ประกอบดวยประธาน  ๑  คน  
และกรรมการ  ๑  คน  ในกรณีท่ีมีความจําเปน  อาจเสนอกรรมการเพ่ิมไดอีก  ๑  คน 
    (๓.๒)  วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  (Dissertation)  ประกอบดวย  
ประธาน  ๑ คน  และกรรมการ ๒ คน ในกรณีท่ีมีความจําเปน อาจเสนอกรรมการเพ่ิมไดอีก ๑ คน 
    ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
    (๓.๓)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาท่ีเสนอรายช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเปน
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธได  แตตองมีอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอยางนอย  ๑  คน  และตองไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
    (๓.๔)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย  
สวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได  ในกรณี
ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง  เปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทํา
หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ใหทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 
   (๔)  คณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธประกอบดวย  ประธานกรรมการ  หรือ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางนอย  ๑  คน  กรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไมใชกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางนอย  ๑  คน และจะตองมีกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธไมต่ํากวา  
๕  คน  ท้ังน้ี  คุณสมบัติของคณะกรรมการจะตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๕)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประกอบดวย  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ัง
คณะ  กรรมการอีก  ๑  คนและผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก  ๑  คน  โดยการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีตองไม
เกิน  ๕  คน 
    กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ตองไมเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
   (๖)  ลิขสิทธ์ิของวิทยานิพนธซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  เปนของมหาวิทยาลัย 
    นักศึกษาตองสงใบขอตกลงวาดวยลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
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 ขอ  ๔๑  ภาคนิพนธ 
   (๑)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน  ข  ตองทําภาคนิพนธ 
   (๒)  มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธหน่ึงคนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๓)  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนกรรมการสอบภาคนิพนธ ใหเปนไปตาม ประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   (๔)  ลิขสิทธ์ิของภาคนิพนธซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  เปนของมหาวิทยาลัย 
    นักศึกษาตองสงใบขอตกลงวาดวยลิขสิทธ์ิในภาคนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
การสงภาคนิพนธฉบับสมบูรณ 

หมวด  ๙ 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 ขอ  ๔๒  การขอรับปริญญา 
   (๑)  ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรตอมหาวิทยาลัย 
   (๒)  นักศึกษาจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
    คุณสมบัติท่ัวไป 
    (๒.๑)  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๑  ปการศึกษา  และมีระยะเวลาศึกษา
ตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๒ 
    (๒.๒)  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
    (๒.๓)  ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
    คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิตแผน  ก  แบบ  ก๑  และแบบ  ก๒ 
    (๒.๔)  เสนอวิทยานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  และสอบผานการสอบ 
ปากเปลาวิทยานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
    (๒.๕)  สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    (๒.๖)  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการ 
ใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท่ีมรีายงานการประชุม  (Proceeding) 
    คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต  แผน  ข 
    (๒.๗)  สอบผานการสอบประมวลความรู 
    (๒.๘)  เสนอภาคนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาภาคนิพนธข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
    (๒.๙)  สงภาคนิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
    (๒.๑๐)  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
    (๒.๑๑)  สอบผานภาษาตางประเทศ 
    (๒.๑๒)  สอบผานการสอบประมวลความรู 
    (๒.๑๓)  เสนอวิทยานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  สอบผานการสอบ
วิทยานิพนธข้ันสุดทาย  โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
    (๒.๑๔)  สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



64 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

    (๒.๑๕)  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการ ใหผลงาน
หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง  (Peer Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
 ขอ  ๔๓  การใหปริญญา  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาท่ีไดยื่นความจํานงขอรับปริญญา
ท่ีมีคุณสมบัติตามขอ  ๔๒(๒)  และมีความประพฤติดี  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร 

หมวด  ๑๐ 
การประกันคุณภาพ 

 ขอ  ๔๔  ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจนซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยสาระสําคัญ  ๔  ประการ 
   (๑)  การบริหารหลักสูตร 
   (๒)  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
   (๓)  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
   (๔)  ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ขอ  ๔๕  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕ ป  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก ๆ 
๕ ป 
 ขอ  ๔๖  หลักสูตรท่ีจะเปดใหมหรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง  จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  ไมนอยกวา  ๕  คน  โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน   
   ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน  
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือน้ันใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตรได 
   อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญามหาบัณฑิต  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
การพัฒนาหลักสูตร  และการติดตามประเมินผลหลักสูตร  และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

บทเฉพาะกาล 
 ในกรณีท่ีมีขอความใดของขอบังคับน้ีขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับ
กอน  โดยท่ีขอความเดิมเอ้ือประโยชนแกนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในขณะท่ีขอบังคับฉบับน้ันมีผลบังคับใช  ให
อธิการบดีมีอํานาจพิจารณานําขอบังคับเดิมท่ีถูกยกเลิกไปแลว ในสวนท่ีเปนคุณแกนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนท่ี
ขอบังคับฉบับน้ีมีผล จนกวานักศึกษาน้ันจะพนสถานภาพการเปนนักศึกษา 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๗   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 
        
       (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒),  ๓๕  และมาตรา  ๕๘  แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในการประชุม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๑  เมื่อ
วันท่ี  ๔  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงออกขอบังคับ  ดังน้ี 
 ขอ  ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวย  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 ขอ  ๒ ขอบังคับน้ีใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอความ  ในขอ  ๒๓  วรรค  ๒  และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  “ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร  คาระดับคะแนนท่ี
ตองไมต่ํากวา  C  ยกเวนในหมวดวิชาเฉพาะดาน  ในระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  คาระดับคะแนนท่ีถือวา
สอบไดตองไมต่ํากวา  B” 
 ขอ  ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ  ๓๘ (๓(๓.๒))  และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  “นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎ ี แบบ  ๒  ท่ีไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา  ๓.๐๐  โดยลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ และมีผลการเรียนสอบไดครบถวนตามหลักสูตรแลวใน
ภาคการศึกษาใด  จะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติตั้งแตภาคการศึกษาน้ันเปนตนไป” 
 ขอ  ๕ ใหยกเลิกขอความในขอ  ๔๐  (๓(๓.๒))  และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  “(๓.๒)  วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  (Dissertation)  ประกอบดวย  
ประธาน  ๑  คน  และกรรมการ  ๑  คน  ในกรณีท่ีจําเปนอาจเสนอกรรมการเพ่ิมไดอีก  ๑  คน” 
 ขอ  ๖ ในขอ  ๔๒ (๒)  นักศึกษาท่ีขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตได
ตองมีคุณสมบัติดังน้ี  คุณสมบัติเฉพาะผูรับปริญญาดุษฎบัีณฑิต 
  ใหยกเลิกขอความ  “(๒.๑๒)  สอบผานการสอบประมวลความรู” 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๔   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
        
       (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  และโดยมติของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  ในการประชุม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันศุกรท่ี  ๖  
เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงออกขอบังคับไวดังน้ี 
 ขอ  ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวย  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 
 ขอ  ๒ ขอบังคับน้ี  ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอความ  ในขอ  ๔๐  (๓(๓.๑))  และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  “(๓.๑)  วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต  (Thesis)  ประกอบดวย  อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ๑  คน  ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจเสนอกรรมการเพ่ิมไดอีก  ๑  คน” 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๖   เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
        
       (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วาดวย   การใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติระเ บียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๒ จึงใหออก 
ขอบังคับไวดังน้ี 
 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒" 
 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ในขอบังคับน้ี 
   "มหาวิทยาลัย"  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   "สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ"  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   "อธิการบดี"  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   "ขาราชการ"  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 
 ขอ ๔ การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ อาจกระทําไดดังน้ี 
   ๔.๑  การวิจัย 
   ๔.๒  การแตงหรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ 
   ๔.๓  การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอยางอ่ืน ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 
   การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดังกลาว หากมีความจําเปนตองคนควาวิจัย 
หรือเก็บขอมูลประกอบการปฏิบัติงานในตางประเทศก็ใหกระทําได 
 ขอ ๕ ขาราชการท่ีจะไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ตองมีคุณสมบัติและขอกําหนด 
ดังน้ี 
   ๕.๑  อายุไมเกิน ๕๗ ป นับถึงวันยื่นคําขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
   ๕.๒  เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาท่ีสอนและ/
หรือวิจัย 
   ๕.๓  เปนผูปฏิบัติราชการดวยดีมีความประพฤติเรียบรอย และไมเปนผูท่ีอยูในระหวางถูก
สอบสวนทางวินัย 
   ๕.๔  ตองปฏิบัติงานในตําแหนงตามขอ ๕.๒ มาเปนเวลาไมนอยกวา ๖ ป จนถึงวันยื่นคําขอ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ แตมิใหนับระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาฝกอบรม ดูงาน หรือ
การไปปฏิบัติการวิจัยเขาดวย ท้ังน้ี ใหนับเวลาราชการท่ีตอเน่ืองกันในตําแหนงดังกลาวในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ของรัฐเขาดวย แตตองไมเกิน ๓ ป 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ ๖ การใหขาราชการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนทางวิชาการใหถือปฏิบัติ  ดังน้ี 
   ๖.๑  ครั้งแรก ไมเกิน ๑๒ เดือน 
   ๖.๒  ครั้งท่ี ๒ จะตองมีวันกลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา ๓ ป และอนุมัติไดไมเกิน ๖ เดือน 
   ๖.๓  ครั้งตอไป จะตองมีวันกลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา ๖ ป และอนุมัติไดไมเกิน ๖ เดือน 
   ในระหวาง การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ จะไมไดรับอนุมัติใหเบิกคา 
เบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก จากมหาวิทยาลัยไมวากรณีใดท้ังสิ้น 
 ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ โดยใหผูไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการยื่นคําขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือนําเสนอ 
ตอมหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
   ๗.๑  ตองเปนโครงการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางแทจริงตอ
การสอน การวิจัย หรือเปนประโยชนทางวิชาการท่ีขาราชการผูน้ันรับผิดชอบอยู 
   ๗.๒  ตองเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับโครงการท่ีขอไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
   ๗.๓  ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการประจําของคณะท่ีผูน้ันสังกัดอยู และไมเปนเหตุให
ตองตั้งอัตรากําลังเพ่ิม 
   ๗.๔  ตองอยูในจํานวนไมเกินรอยละสิบของจํานวนคณาจารยประจําท่ีเปนขาราชการและท่ี
เปนพนักงานของคณะหรือมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอยูในขณะท่ีพิจารณาและจํานวนดังกลาวใหนับอยูใน
จํานวนโควตาของผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอภายในประเทศ อน่ึงในการคํานวณจํานวนผูท่ีจะขอไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการน้ัน ใหคิดจํานวนเลขเต็ม ถามีทศนิยมเกินครึ่งใหนับเปน ๑ คน แตถาคํานวณแลวไดไม
ถึง ๑ คน ใหนับเปน ๑ คน 
 ขอ ๘ มาตรการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ ดังน้ี 
   ๘.๑  ใหผูขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ รายงานความกาวหนาตอ
มหาวิทยาลัยทุก ๆ ๓ เดือน และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ ใหสงผลงานตอมหาวิทยาลัยภายในหน่ึงเดือนนับจาก
วันครบตามสัญญา 
   ๘.๒  ในกรณี ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวา รายงานความกาวหนาไมเปนไปตามโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติ มหาวิทยาลัยสามารถสั่งใหผูน้ันกลับเขามาปฏิบัติราชการไดทันที 
 ขอ ๙ ผูท่ีไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หากมีเหตุขัดของไมสามารถ
ดําเนินโครงการดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาเพ่ือขอกลับมาปฏิบัติราชการทันที และให
รายงานตอมหาวิทยาลัย 
   ในระหวางท่ีไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ถาหากมหาวิทยาลัยมีคามจําเปน 
จะใหกลับมาปฏิบัติราชการ ใหอธิการบดีเปนผูสั่งใหผูน้ันกลับเขาปฏิบัติราชการทันที 
 ขอ ๑๐ ผูท่ีไดรับอนุมัติใหไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงท่ี
กําหนดไวในขอบังคับน้ี มหาวิทยาลัยดําเนินมาตรการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังน้ี 
   ๑๐.๑  สั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการ 
   ๑๐.๒  ตัดสิทธิไมใหไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอีก 
   ๑๐.๓  ไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
   ๑๐.๔  ลงโทษทางวินัยขาราชการ 
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 ขอ ๑๑ การอนุญาตใหขาราชการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ ใหถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอ่ืน ในระหวางการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกระเบียบประกาศ 
หรือคําสั่ง และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชขอบังคับน้ี 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๔   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
        
       (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วาดวย   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรฐาน ๑๘(๒) และมาตรา ๔๑ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/

๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒" 

 ขอ ๒ ขอบังคับน้ี ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

   "มหาวิทยาลัย"  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   "สภามหาวิทยาลัย"  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   "อธิการบดี"  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความวา  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

   “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   “ผูทรงคุณวุฒิ”  หมายความวา  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญ

เปนท่ีประจักษ  โดยมีคุณวุฒิหรือประสบการณท่ีเก่ียวของ 

 ขอ ๕ ใหคณะกรรมการ  ประกอบดวย 

   (๑)  คณบดี  เปนประธาน 

   (๒)  รองคณบดี  ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน  เปนรองประธาน 

   (๓)  คณบดีในคณะท่ีมีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งเลือกกันเองจํานวนไมเกินสามคน  

เปนกรรมการ 

   (๔)  ประธานโปรแกรมวิชาท่ีมีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจํานวนไมเกิน

สามคน  เปนกรรมการ 

 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  71 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

   (๕)  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสาม

ของกรรมการท้ังหมด  เปนกรรมการ 

   ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง  เปนเลขานุการ 

 ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   ใหมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือคณะกรรมการ โดยใหมีผลนับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๗ กรรมการตามขอ ๕ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการแตงตั้ง

ใหมได 

   นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

   (๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

   (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเปนคณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา 

   (๔)  ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัว

หมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

   (๕)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

   (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 

   (๗)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

   ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารง

ตําแหนงแทนแลว ใหผูน้ันอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนง 

เหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพ่ือใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ไดใหคณะกรรมการประกอบดวย

กรรมการประจําคณะเทาท่ีมีอยูมีอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติตามขอ ๘ ตอไป 

   ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหม 

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนใหมแลว 

   ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ  ๕ (๒) (๓) และ (๔) ภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีผูน้ันพนจากตําแหนง 

 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

   (๑)  วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสอดคลองกับ

นโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

   (๒)  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดจน 

ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

   (๓)  พัฒนาและกําหนดทิศทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

   (๔)  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  เพ่ือนําเสนอตอ

มหาวิทยาลัย 

   (๕)  วางแผนพัฒนาและดําเนินการหลักสูตรท่ีเปนสหวิทยาการ 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

   (๖)  วางระเบียบ ออกขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

   (๗)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

   (๘)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   (๙)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีการประชุมอยางนอยภาคการศึกษาละ 

๑  ครั้ง  การใดท่ีมีไดกําหนดไวในขอบังคับน้ี  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การประชุม 

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  มาใชบังคับโดยอนุโลมตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี  และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือ

คําสั่ง  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 

   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ

วินิจฉัย 

 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๙   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

        

       (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 

ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วาดวย  การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรออกระเบียบเก่ียวกับการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงออกระเบียบวาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไวดังน้ี 
 ขอ  ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  วาดวย  การรับจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ  ๒ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งอ่ืนใด ในสวนท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  
ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  ๓ ระเบียบน้ีใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี  ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๑  
เปนตนไป 
 ขอ  ๔ ในระเบียบน้ี 
  “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความวา  การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก 
  “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สภามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
   “อธิการบด”ี    หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   “นักศึกษา”    หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวันเวลาราชการ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลานอกเวลาราชการ  
   “นักศึกษาของโครงการความรวมมือ” หมายความวา  นักศึกษาในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาช้ันสูง  หรือสถาบันอ่ืน  โดยการลงทะเบียนเรียน ในวันเวลา
ราชการ หรือนอกวันเวลาราชการ หรือขอตกลงตามโครงการความรวมมือ 
   “เงินคาธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความวา  เงินทุกประเภทท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
จากนักศึกษาทุกประเภทท่ีเขาศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
    “ศูนยการศึกษา”   หมายความวา   สถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาภาคปกติ
และ/หรือภาคพิเศษ   
 ขอ  ๕  ใหมหาวิทยาลยัเรยีกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ดังน้ี 
   (๑) คาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา  เก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร  สําหรับคาข้ึนทะเบียน
นักศึกษา  เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

   (๒) คาประกันของเสียหาย  จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท 
    เงินคาธรรมเนียมประกันของเสียหาย เปนเงินฝากถอนคืนใหนักศึกษาท่ีพนสภาพ
การเปนนักศึกษาท่ีมิไดทําใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  โดยใหยื่นคํารองขอคืนภายในหกเดือน  นับแตวัน
พนสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมมาขอคืนใหโอนเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
   (๓) คาบํารุงการศึกษา เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา ใหจัดเก็บเปนแบบเหมาจายตาม
หลักสูตรสาขาวิชา  อัตรา ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   (๔) คาบํารุงการศึกษาเรียนรวมของนักศึกษาภาคปกติเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
หรือนักศึกษาภาคพิเศษเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๕)  คาบํารุงศูนยการศึกษา เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา ใหจัดเก็บแตละศูนยการศึกษา 
พรอมกับคาบํารุงการศึกษา อัตราใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
 ขอ  ๖ มหาวิทยาลยัอาจยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในขอ ๕(๑) (๓) และ (๔) ใหกับ
นักศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว อาจารยพิเศษตามสัญญา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ขาราชการ  โดยกําหนดเกณฑและระยะเวลาใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๗ คาธรรมเนียมการศึกษา ในขอ ๔ (๑) (๓) และ (๔)  ไมใชบังคับกับนักศึกษา ในกรณีท่ี
หนวยงานเปนผูใหทุนและอัตราของทุนเปนไปตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานน้ัน ๆ  
 ขอ  ๘ คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเปนรายครั้ง  มีดังน้ี 
   (๑) คาสมัครสอบคดัเลือกเขาเปนนักศกึษา  ครั้งละไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  
   (๒) คาเอกสารทดแทนท่ีมหาวิทยาลัยไดออกใหแลว ไดแก ใบรายงานผลการศึกษา 
ใบรับรองคุณวุฒิ  ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหมารับโดยมีกําหนดเวลา 
แตมิไดมารับ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
   (๓) คาปรับจากการชําระคาบํารุงการศึกษาชากวากําหนด วันละ ๕๐ บาท แตไมเกิน 
๒,๕๐๐  บาท  ตอภาคการศึกษา  กรณีแบงชําระเปนสองงวด  คาปรับรวมแลวไมเกินงวดละ  ๑,๒๕๐  บาท 
   (๔) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา  กรณีการขอลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  
๒,๐๐๐  บาท 
   (๕)  คาคืนสภาพการเปนนักศึกษา  จํานวน ๑,๐๐๐ บาท  และตองชําระคารักษาสภาพ
การเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน   
   (๖) คาบํารุงการศึกษา กรณีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร ภาค
การศึกษาละ ๔,๐๐๐  บาท 
   (๗) คาปรับบริการการใชสารสนเทศ  ในกรณีท่ีนักศึกษาสงคืนหนังสือหรือสื่อการเรียน
การสอนเกินกําหนด ใหปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยการทําเปนประกาศ 
   (๘) คาลงทะเบียนรับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร  ๑,๐๐๐  บาท 
   (๙) คาออกเอกสารการลงทะเบียน และหนังสือรับรองตาง ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
   (๑๐) คาสอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
   (๑๑) คาสอบภาษาตางประเทศ (ยกเวนเฉพาะการสอบครั้งแรก)  ครั้งละ  ๑,๐๐๐ บาท 
   (๑๒) คาธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
หนวยกิตละ ๑๐๐ บาท 
 ขอ  ๙ ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียม  ไดดังน้ี  
   (๑) นักศึกษาใหมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ ๕(๑) และ (๒) ในวันรายงานตัว  
ตามประกาศมหาวิทยาลัย   
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

   (๒) นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ตามขอ ๕(๓) และ (๔) ภายในสามสิบวัน นับ
แตวันเปดภาคการศึกษา  
   เมื่อครบกําหนดเวลาชําระเงินแลว หากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจผอนผันการชําระ
คาธรรมเนียมได  โดยนักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามขอ ๘ (๓)   
 ขอ ๑๐ นักศึกษาผูใดไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหลาพัก
การศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๘ (๔) 
 ขอ ๑๑ คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด จะไมคืนใหนักศึกษาไมวากรณีใด ๆ นอกจากไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลยั 
 ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาทุก
ประเภทเพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ และบริการตาง ๆ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
   ในกรณีท่ีเงินคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการความรวมมือในแตละภาคการศึกษาไม
เกินสามลานบาท  ใหมหาวิทยาลัยอนุมัติใชจายไดโดยใหทําเปนประกาศแลวแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ขอ ๑๓ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนการสอน  คาตอบแทน
วิทยากร  คานิเทศ  คาสนับสนุนการนําเสนอวิทยานิพนธ คาเบ้ียประชุม คาบริหารจัดการ และการบริการอ่ืน ๆ ท่ี
ทําใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัตติามระเบียบน้ี 

 ในกรณีท่ีเกิดปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัย
โดยถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๒๙   เดือน  กุมภาพันธ    พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
 

 
(นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วาดวย   เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายไดของมหาวิทยาลัย 

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ

ตามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘(๒) (๑๑) (๑๒) และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๔ เดือน 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไวดังน้ี 

 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย เงินยืมทดรองราชการ 

ในการปฏิบัติราชการจากงบรายไดของมหาวิทยาลัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒" 

 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ในขอระเบียบน้ี 

   "มหาวิทยาลัย"  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   "สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ"  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   "อธิการบดี"  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   "พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา"  หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัย โดยไดรับคาจางหรือ

คาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

   "พนักงานราชการ"  หมายความวา  พนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   "เงินยืมทดรองราชการ"  หมายความวา  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีพนักงานยืมไปจาย

กอนใหการปฏิบัติราชการตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๔ อธิการบดี  มีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินทดรองราชการไดทุกรายการ ยกเวน รายการครุภัณฑ

ท่ีดิน และสิ่งกอสราง 

 ขอ ๕ การยืมเงินทดรองราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะเทาท่ีจําเปน และมิให

อนุมัติเงินยืมรายการใหมแกผูยืมท่ียังไมไดชําระคืนเงินยืมรายการเกาใหเสร็จสิ้นกอน 

 ขอ ๖ หลักเกณฑและเง่ือนไขการยืมเงินใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 ขอ ๗ พนักงานผูท่ีมีสิทธ์ิยืมเงินทดรองราชการตองไมเปนผูท่ีอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติ

ราชการ 

 ขอ ๘ พนักงานสามารถยืมเงินทดรองราชการไดไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๙ การยืมและคืนเงินยืมทดรองราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ ๑๐ ใหพนักงานราชการใชระเบียบน้ีไดโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง และเปน

ผูวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชระเบียบน้ี 

 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๔   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

        

       (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง   หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๒๕๕๐  ขอ ๓๑ และ ๓๔ กําหนดใหมหาวิทยาลัยออกประกาศ หลักเกณฑการรับและเทียบโอนหนวยกิต การเทียบ
โอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศหลักเกณฑการเทียบโอน 
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ึน ดังน้ี 
 ๑. คุณสมบัติของผูมสีิทธ์ิเทียบโอนผลการเรยีน 
  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองเปนผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไปมาแลว 
และสอบเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสาขาวิชาท่ีตองการขอเทียบโอน 
 ๒. หลักเกณฑการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิจระหวางการศึกษาในระบบ 
  ๒.๑ เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาท่ีสํานักคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรอง 
  ๒.๒ เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาท่ีขอเทียบ 
  ๒.๓ เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับ
คะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเทา หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
  ๒.๔ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรท่ีรับโอน 
  ๒.๕ รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๒.๖ นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหน่ึงปการศึกษา และลงทะเบียน 
รายวิชาหรือวิทยานิพนธตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
  ๒.๗ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินข้ันปและ 
ภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 
 ๓. หลักเกณฑการเทียบรายวิชาและโอนความรู/ประสบการณและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอก
ระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 
  ๓.๑ การเทียบโอนความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๓.๒ วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา และเกณฑการตัดสิน
ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการเทียบโอนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน 
  ๓.๓ ผลการประเมินและเทียบโอนเปนหนวยกิต สําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจะตองไดไมต่ํากวา
ระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเทา หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
  ๓.๔ การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินผล 
  ๓.๕ การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหหนวยกิตไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
  ๓.๖ นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหน่ึงปการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
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 ๔. คณะกรรมการเทียบโอนหนวยกิต และการเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิตโดยให
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนหนวยกิต หรือคณะกรรมการการเทียบโอนความรู/ประสบการณและให
หนวยกิต 
 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนหนวยกิต หรือคณะกรรมการการเทียบโอนความรู/
ประสบการณและใหหนวยกิต สําหรับนักศึกษาท่ีขอเทียบเปนราย ๆ ไป จํานวนไมเกิน ๕ คน ซึ่งประกอบดวย  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรท่ีนักศึกษาขอโอน เปนกรรมการ รองคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ๕. ในกรณีท่ีมีปญหาจากการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัย  
ช้ีขาด 
  
 ท้ังน้ี  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๕   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๑ 
 
 
   
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
  อธิการบด ี
 
 
 
 
 
ท่ี   ๒๕๖ / ๒๕๕๑  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง   คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ (๓) (๔) (๕) และขอ ๑๔ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเขาศึกษาตั้งแต  
ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป 
 ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 
  ๓.๑  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม จํานวน  ๒,๐๐๐  บาท 
  ๓.๒  คาประกันของเสียหาย  จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท 
 ขอ ๔ คาธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แยกแสดงรายละเอียดตามบัญชีแนบทาย 
ประกาศน้ี 
 ขอ ๕ คาบํารุงการศึกษาเรียนรวมของนักศึกษาภาคปกติเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษหรือนักศึกษา
ภาคพิเศษเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหชําระเงินคาบํารุงการศึกษาเปนรายภาคการศึกษา ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท 
และคาหนวยกิตรายวิชาในอัตราหนวยกิตละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๖ คาบํารุงศูนยบริการการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ในกรณีท่ีศึกษา ณ ศูนยบริการการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้ง ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐  บาท 
 ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี และมีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไมขัด
หรือแยงกับประกาศน้ี ในกรณีเกิดปญหาจากการใชประกาศฉบับน้ี ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัย และ 
สั่งการ 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๓   กุมภาพันธ   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 
 
 
   
  (รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร  ฝอยพิกุล) 
  อธิการบด ี
 
 
 
ท่ี   ๑๖๑ / ๒๕๕๘ 
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ท่ี  ๑๖๑/๒๕๕๘ 
คาธรรมเนียมการศึกษา (คาบํารุงการศึกษา) รายภาคการศึกษา 

 
ระดับ หลักสูตร ประเภท 

นักศึกษา 
จํานวน 

ภาคการศึกษา 
คาบํารุงการศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปกติ ๒ ๑๒,๐๐๐ 
  พิเศษ ๒ ๑๘,๐๐๐ 
ปริญญาโท ครุศาสตร ปกติ ๔ ๑๒,๐๐๐ 
  พิเศษ ๖ ๑๘,๐๐๐ 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปกติ ๔ ๑๒,๐๐๐ 
  พิเศษ ๖ ๒๐,๐๐๐ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปกติ ๔ ๑๒,๐๐๐ 
  พิเศษ ๖ ๑๘,๐๐๐ 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปกติ ๔ ๑๒,๐๐๐ 
  พิเศษ ๖ ๑๘,๐๐๐ 
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ปกติ ๔ ๑๒,๐๐๐ 
  พิเศษ ๖ ๑๘,๐๐๐ 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปกติ ๔ ๑๒,๐๐๐ 
  พิเศษ ๖ ๑๘,๐๐๐ 
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปกติ ๔ ๑๒,๐๐๐ 
  พิเศษ ๖ ๒๐,๐๐๐ 
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต พิเศษ ๙ ๔๕,๐๐๐ 
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พิเศษ ๙ ๔๕,๐๐๐ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

พิเศษ 
 

๙ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

พิเศษ 
 

๙ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม 
 

พิเศษ 
 

๙ 
 

๔๕,๐๐๐ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง  แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

 
 เพ่ือใหการทําวิทยานิพนธ และภาคนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  จึงกําหนดแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  ไวดังน้ี 
 ๑.  การทําวิทยานิพนธ 
  ๑.๑  การลงทะเบียนวิทยานิพนธและการอนมุัติหัวขอวิทยานิพนธ 
   ๑.๑.๑ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  นักศึกษาอาจแยกลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ ไดตามแนว
ปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   ๑.๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีเรียนตามแบบ  ๒.๑ จะเสนอหัวขอวิทยานิพนธได ตอง
เรียนรายวิชาบังคับครบตามหลกัสูตรและสอบผานการวัดคุณสมบัติ  สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนตามแบบ  ๑.๑  ใหอยู
ในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย 
   ๑.๑.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเรียนตามแผน ก แบบ  ก ๒ จะเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
ไดตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา  ๒  ภาคการศึกษา  มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต  และมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดเฉพาะของแตละสาขาวิชา โดยเสนอผานอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเรียนตามแผน ก  แบบ ก ๑ ใหอยูในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย 
   ๑.๑.๔ นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธตามแบบ บ.๑  และแนบโครงราง
วิทยานิพนธอยางยอ จํานวน ๑๐ ชุด พรอมท้ังเสนอช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ซึ่งไดแก  อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
   ๑.๑.๕ บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในแบบ บ.๑ 
แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   ๑.๑.๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายใน  ๓๐  วัน  และเมื่อไดรับอนุมัติแลว  ใหนักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนการทํา
วิทยานิพนธ  กรณีไมอนุมัตินักศึกษาตองดําเนินการใหมหรือกรณีมีมติใหปรับปรุงแกไขนักศึกษาตองแกไขตาม
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
   ๑.๑.๗ เมื่อหัวขอวิทยานิพนธตามขอ ๑.๑.๕ ไดรับอนุมัติแลวใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสงแบบ บ.๑ คืนบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  และขอแตงตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายใน ๑๕ วัน 
  ๑.๒  การสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
   ๑.๒.๑ เมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว  ใหยื่นคํารองขอสอบตามแบบ บ.
๒ พรอมแนบโครงรางวิทยานิพนธอยางละเอียดจํานวน ๗ ชุด ภายใน ๑๘๐ วัน  หากไมสามารถดําเนินการไดใหถือ
วาเปนการยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และนักศึกษาจะตองดําเนินการตาม
ขอ  ๑.๑ ใหม 
   ๑.๒.๒ ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธจํานวนไมนอยกวา  ๔  คน และไมเกิน  ๖  คน ประกอบดวย  คณะกรรมการท่ีปรึกษา
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วิทยานิพนธ  อาจารยประจําหลักสูตรหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร  โดยมีประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูท่ีประธานมอบหมายเปนประธานการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
   ๑.๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบ  แตงตั้งคณะกรรมการสอบ โครงรางวิทยานิพนธ  
กําหนดนัดหมายนักศึกษาและคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  ประกาศ  และจัดสอบภายใน ๑๕ วัน 
   ๑.๒.๔ เมื่อการสอบโครงรางวิทยานิพนธเสร็จสิ้น  ใหประธานคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธรายงานผลการสอบตามแบบ บ.๓ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วัน 
   ๑.๒.๕ นักศึกษาที่สอบผานโครงรางวิทยานิพนธแลว  ตองสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ตามแบบ  บ.๓  ภายใน  ๗  วัน  ในกรณีนักศึกษาไมสามารถสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณภายในกําหนดได  
ใหทําบันทึกขอขยายเวลาการสงไดไมเกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละ  ๑๕  วัน  หากไมสามารถดําเนินการสงไดใหถือวาเปน
การยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และนักศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ  
๑.๑ ใหม 
   ๑.๒.๖ หากการสอบโครงรางวิทยานิพนธในครั้งแรกไมผาน  ใหสอบโครงรางวิทยานิพนธ อีก
ครั้ง ภายใน ๓๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก  และหากการสอบโครงรางวิทยานิพนธครั้งท่ี  ๒  ไมผานอีก  ใหถือวาเปน
การยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และนักศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ  
๑.๑ ใหม 
   ๑.๒.๗ นักศึกษาตองสอบผานโครงรางวิทยานิพนธกอนสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๙๐ วัน 
   ๑.๒.๘ ในการสอบโครงรางวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได 
  ๑.๓  การทําวิทยานิพนธและการรายงานความกาวหนา 
   ๑.๓.๑ นักศึกษาตองจัดทําแผนการทําวิทยานิพนธตามแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  แลว
มอบใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และประธานหรือเลขานุการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน  
๓๐  วัน  นับจากวันท่ีสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ 
   ๑.๓.๒ นักศึกษาตองพบคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือรายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ  หากขาดการติดตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกินกวา  ๑  ภาค
การศึกษา โดยไมมีเหตุอันควร  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอาจเสนอเพ่ือขอยกเลิกคําสั่งการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธได 
   ๑.๓.๓ นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธตามแบบ บ.๕ อยางนอยภาค
การศึกษาละ  ๑ ครั้ง ผานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไปยังคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรกอนการสอบ
ปลายภาคการศึกษา  ๑๕ วัน  ในกรณีท่ีนักศึกษาไมรายงานความกาวหนาหรือนักศึกษาขาดการติดตอกับ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมมีเหตุอันควร หรือนักศึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับได  
ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ยกเลิกคําสั่งการแตงตั้งเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธได 
  ๑.๔  การสอบวิทยานิพนธ 
   ๑.๔.๑ นักศึกษาท่ีพรอมเขาสอบวิทยานิพนธใหยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธตามแบบ บ.๖  
พรอมรูปเลมวิทยานิพนธ  จํานวน  ๗  เลม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และนําสงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
ตรวจสอบ  นัดหมาย  ประกาศ  และจัดการสอบตอไป 
   ๑.๔.๒ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามการเสนอของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประกอบดวยคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท้ังคณะ  อาจารยประจําในมหาวิทยาลัย  และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย  ๑  คนเปนกรรมการ  
ท้ังน้ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองไมเปนประธานกรรมการสอบ และในการสอบตองมีคณะกรรมการ



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  89 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

สอบจํานวนไมนอยกวา  ๕  คน  และไมเกิน ๖  คน  ในกรณี  ท่ีจําเปนใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธเพ่ิมเติมได  แตท้ังน้ีตองแตงตั้งกอนวันสอบอยางนอย  ๗  วัน 
   ๑.๔.๓ การสอบวิทยานิพนธผาน  ตองไดคะแนนอยูในเกณฑผานอยางนอย  ๓  ใน  ๕  
ของจํานวนคณะกรรมการและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ในกรณีสอบไมผาน  ให
นักศึกษาปรับปรงุแกไขแลว ยื่นคํารองขอสอบใหม 
   ๑.๔.๔ ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบตาม แบบ  บ.๗  ผาน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  ๗  วัน  หลังวันสอบ 
   ๑.๔.๕ นักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธผานตองจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน  
๑  เลมพรอมแบบ  บ. ๘   สงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  ๓๐  วัน  หลังวันสอบ 
   ๑.๔.๖ ในกรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถแกไขตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน  ๓๐  
วัน  หลังวันสอบ  ใหทําบันทึกขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธไดไมเกิน ๒ ครั้ง  ครั้งละ  ๑๕  วัน  หากนักศึกษา
ยังไมสงวิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในกําหนดเวลา  ใหยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ  และนักศึกษา
จะตองดําเนินการตามขอ  ๑.๔  ใหม 
   ๑.๔.๗ บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามแบบ  บ. ๘  
และแจงผลใหนักศึกษาทราบภายใน  ๑๕  วัน  หากมีขอแกไข  ใหนักศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะใหแลว
เสร็จภายใน  ๓๐  วัน  หลังการตรวจสอบความถูกตองแลว  ใหบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการสอบไปยัง
มหาวิทยาลัยภายใน  ๗  วัน 
   ๑.๔.๘ ในการสอบวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได 
  ๑.๕  การสงวิทยานิพนธ 
   เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแลวใหนักศึกษานํา
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองจํานวน  ๗  เลม  พรอมแผนซีดี  และหลักฐานการ
เผยแพรหรือการยอมรับใหตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  หรือหลักฐานการเสนอ
วิทยานิพนธตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (Proceeding)  สงบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบ บ.๙  
 ๒.  การทําภาคนิพนธ 
  นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเรยีนตามแผน ข ซึ่งเปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษารายวิชาสัมพันธ  
และรายวิชาเฉพาะดานโดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองทําภาคนิพนธ  และในการทําภาคนิพนธประกอบดัวย
ข้ันตอนการสอบโครงรางภาคนิพนธ  และข้ันตอนการสอบภาคนิพนธ  โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
ภาคนิพนธ  ๑  คน  รวมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางภาคนิพนธ  และการสอบภาคนิพนธ  จํานวนชุดละ  
๓  คน  ซึ่งประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ  และอาจารยประจําหลักสูตรหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร  สวนการดําเนินการอ่ืน ๆ  ใหใชแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธน้ีโดยอนุโลม 
  ท้ังน้ี  ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๐  และใหยกเลิกประกาศ
ใด ๆ ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศน้ี  ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผู
วินิจฉัยช้ีขาด 
 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๗   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
     
    (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
    อธิการบด ี

ท่ี   ๔๔๓  / ๒๕๕๑  
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง แนวทางการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเปนการสรางความเขาใจ รวมท้ังให
เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตาม
ความในขอบังคับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงใหออกประกาศ เรื่อง แนว
ทางการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปน้ี 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง "แนวทางการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๐" 
 ๒. ใหใชประกาศฉบับน้ีเปนแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ตั้งแตรุนท่ี ๑ เปนตนไป 
 ๓. ในการดําเนินการทําวิทยานิพนธของการศึกษาในระดับปริญญาเอกน้ัน ใหยึดถือขอกําหนดในการ
บริหารหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประกันคุณภาพของหลักสูตรอยางเครงครัด ขอสําคัญของหลักสูตร 
ในระดับปริญญาเอก คือการคนควาวิจัยโดยศึกษาหลักทฤษฏีเดิมแลวนํามาประยุกต ทดลองจนเกิดแนวคิดใหม 
เพ่ือนําไปสูการบริหารท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน โดยนักศึกษาตองใชความรูพ้ืนฐาน ความสนใจเพ่ือการวิจัยคนควา  
ในเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจและมีความถนัด เหมาะสมกับเน้ือหาสาระวิทยาการของหลักสูตรน้ัน ๆ 
 ๔. การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ ตองมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและมีความสอดคลองกับ
วิทยาการของหลักสูตรน้ัน ๆ เชน หลักสูตร สาขาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา สามารถกําหนดหัวขอในกลุม 
การบริหารการศึกษา หรือภาวะผูนํา หรือการบริหารจัดการทางการศึกษา เปนตน 
 ๕. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคน จะตองมีแผนการประชุมและ
สัมมนาในปญหาท่ีเก่ียวของตลอดภาคเรียน โดยจัดแบงการดําเนินการไว ๔ ข้ันตอน ดังน้ี 
  ข้ันตอนท่ี ๑ เปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ๑ (๖ หนวยกิต) โดยการศึกษาวิจัย
บริบท ของปญหาการวิจัยเพ่ือนําไปสูการสรางหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธฉบับยอ 
  ข้ันตอนท่ี ๒ เปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ๒ (๑๐ หนวยกิต) โดยศึกษาวิจัย 
บริบทของปญหาการวิจัยและศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ กําหนดการอบรมวิจัยตรวจสอบความเปนไปไดและ
ข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย จัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณ 
  ข้ันตอนท่ี ๓ เปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ๓ (๑๐ หนวยกิต) นักศึกษาจองทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจนไดขอสรุปท่ีกําหนดไวในเคาโครงวิทยานิพนธ 
  ข้ันตอนท่ี ๔ เปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ๔ (๑๐ หนวยกิต) เปนข้ันตอนของ 
การเขียน เรียบเรียงวิทยานิพนธ ฉบับเตรียมสอบปากเปลา การดําเนินการขัดเกลาปรับปรุงใหสมบูรณภายหลัง
การสอบปากเปลาใหเปนเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 ๖. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ นักศึกษาตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) กอนและสามารถลงทะเบียนข้ันตอนท่ี ๑ ไดตั้งแตปการศึกษาท่ี ๒ ของการเขาศึกษา 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาน้ัน ๆ จะเปนผูพิจารณาอนุมัติหัวขอ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ และใหคาระดับคะแนนในข้ันตอนท่ี ๑ 
 ๗. มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ซึ่งประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม จํานวน 
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ไมนอยกวา ๒ คน ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ และตองมีประสบการณ 
ในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ๘. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ ในข้ันตอนท่ี ๒, ๓ และ ๔ ใหข้ึนอยูกับการประชุม
วางแผนของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมกับนักศึกษา และการใหคาระดับคะแนน เปนมติของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ๙. หากนักศึกษาลงทะเบียนในแตละข้ันตอนแลว เมื่อทําไดสําเร็จจะไดคาคะแนนเปน "S 
(Satisfactory)" แตถาไมสามารถทําไดสําเร็จตามเปาหมาของแตละข้ันตอนในภาคเรียนน้ัน ๆ นักศึกษาจะไดคา
ระดับคะแนนเปน "U (Unsatisfactory)" และตองลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธในข้ันตอนน้ันใหม 
 ๑๐. การยื่นขอสอบวิทยานิพนธเมื่อจัดทําวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลวมหาวิทยาลัยจะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาเอก 
 ๑๑. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
 ๑๒. ให อธิการบดี เปนผูวินิจฉัยช้ีขาดตามประกาศน้ี 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๘   เดือน ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๐ 
 
 
   
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
  อธิการบด ี
 
 
 
 
 
ท่ี   ๖๔๖ / ๒๕๕๐ 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ตามแผน ก แบบ ก ๒ 

 
 เพ่ือใหการลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทตามแผน ก  แบบ ก ๒  เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบัติไวดังน้ี 
 ๑. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธได  หลังจากลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา ๒   
ภาคการศึกษา  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  การลงทะเบียนอาจแยกลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ ได  
โดยมีสัดสวนปริมาณงานและจํานวนหนวยกิต ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ปริมาณงาน จํานวนหนวยกิต 
๑ หัวขอวิทยานิพนธ ๑ 
๒ โครงรางวิทยานิพนธ ๒ 
๓ สราง  จัดหา  และทดสอบเครื่องมือ  ๒ 
๔ เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล ๓ 
๕ เขียนวิทยานิพนธ ๒ 
๖ สอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ๒ 
 รวม ๑๒ 

 
 ๒. ในกรณีท่ีนักศึกษาแยกลงทะเบียนใหมีการประเมินผลงานแตละสวน โดยใชสัญลักษณ S 
(Satisfactory) สําหรับการประเมินผลงาน  ผาน  และ U (Unsatisfactory) สําหรับการประเมินผลงาน  ไมผาน 
 ๓. ในกรณีท่ีนักศึกษาแยกลงทะเบียน  ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักทําหนาท่ีประเมินผลงาน
แตละสวนของวิทยานิพนธ  ยกเวนในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธแตยังไมไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  
ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูประเมิน 

  ท้ังน้ี  ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๑  และใหยกเลิกประกาศ
ใด ๆ ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศน้ี  ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศน้ี  ใหอธิการบดีเปนผู
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑   พฤศจกิายน   พ.ศ.   ๒๕๕๑ 
 
    
 
  
    (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
    อธิการบด ี
 
ท่ี  ๕๒๙ / ๒๕๕๑  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง   แนวปฏิบัติการลงทะเบียนภาคนิพนธระดับปริญญาโท  ตามแผน ข 

 
 เพ่ือใหการลงทะเบียนภาคนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามแผน ข เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบัติไวดังน้ี 
 ๑. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนภาคนิพนธได หลังจากลงทะเบียนเรียนมาแลว ไมนอยกวา ๒  
ภาคการศึกษา  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  การลงทะเบียนอาจแยกลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ ได  
โดยมีสัดสวนปริมาณงานและจํานวนหนวยกิต  ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ปริมาณงาน จํานวนหนวยกิต 
๑ หัวขอและโครงรางภาคนิพนธ ๓ 
๒ การเก็บรวบรวมขอมลู  วิเคราะหและสอบภาคนิพนธ 

และสงภาคนิพนธฉบับสมบูรณ  
 

๓ 
 รวม ๖ 

 
 ๒. ในกรณี ท่ีนักศึกษาแยกลงทะเบียนใหมีการประเมินผลงานแตละสวน โดยใชสัญลักษณ S 
(Satisfactory) สําหรับการประเมินผลงาน ผาน และ U (Unsatisfactory) สําหรับการประเมินผลงาน ไมผาน 
 ๓. ในกรณีท่ีนักศึกษาแยกลงทะเบียน ใหอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธทําหนาท่ีประเมิน ผลงานแตละ
สวนของภาคนิพนธ  ยกเวนในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนภาคนิพนธ แตยังไมไดรับอนุมัติหัวขอภาคนิพนธ 
ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูประเมิน 

  ท้ังน้ี  ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๑  และใหยกเลิกประกาศ
ใด ๆ ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศน้ี  ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศน้ี  ใหอธิการบดีเปนผู
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑   พฤศจกิายน   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
 
  
    (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
    อธิการบด ี
 
ท่ี  ๕๓๐ / ๒๕๕๑  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เร่ือง   แนวปฏิบัติการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และภาคนิพนธ 

 

 เพ่ือใหการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบัติดังน้ี 

 ๑.  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

ตองเปนอาจารยประจํา  และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย  โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองมีคุณสมบัติตามเกณฑขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 

  ๑.๑ ตองเปนผูท่ีไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ

ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  ๑.๒ ตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   สําหรับสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันตามขอ  ๑.๑  และ ขอ  ๑.๒  หมายถึง  สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับหัวขอเรื่องวิทยานิพนธของนักศึกษา 

  ๑.๓ ตองเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ซึ่งหมายถึง บุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนอยางดี  ซึ่งอาจเปนบุคลากรท่ีไมอยูในสายวิชาการ  หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยท่ีมีความรู  ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับหัวขอเรื่องวิทยานิพนธของ

นักศึกษา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 

   ๑.๓.๑ ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง  และเปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนอาจารยท่ีปรึกษา  

แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยใหทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 

   ๑.๓.๒ ในกรณีท่ีไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาตองเปนผูท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับกรม  

กระทรวง  หรือวงการวิชาชีพดานน้ัน ๆ  เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ  ๙  ข้ึนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

สํานักงานขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด  และมีความรูในเน้ือหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ 

 ๒.  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ  

  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธใหยึดเกณฑคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ

ตามขอ  ๑  โดยอนุโลม  
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 ๓.  ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และภาคนิพนธ  

  ๓.๑ อาจารยประจํา  ๑  คน  ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน  ๕  

คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพใหคําปรึกษาและควบคุมนักศึกษาไดมากกวา  ๕  คน  ใหอยูใน

ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย  แตท้ังน้ีตองไมเกิน  ๑๐  คน 

  ๓.๒ อาจารยประจํา  ๑  คน  ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ  ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดไม

เกิน  ๑๕  คน  และหากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและภาคนิพนธใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทํา

วิทยานิพนธ  ๑  คน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีทําภาคนิพนธ  ๓  คน 

   ท้ังน้ี  ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ และใหยกเลิก

ประกาศใด ๆ ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศน้ี  ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศน้ี   

ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๗   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 
 
     
    (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
    อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
ท่ี    ๔๔๖ / ๒๕๕๑ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง   แนวปฏิบัติในการแตงต้ังผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ซึ่งตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา และกรรมการท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) ตองเปนอาจารยบัณฑิตประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีคุณสมบัติตามประกาศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญญาโท มีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ๒ คน ดังน้ัน เพ่ือใหการทําวิทยานิพนธ 
ของนักศึกษาปริญญาโท และดุษฏีนิพนธสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกมีมาตรฐานคุณภาพ และเปนไป 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มหาวิทยาลัย จึงกําหนดใหมีการแตงตั้งผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามแนวปฏิบัติดังน้ี 
 ๑.  คุณสมบัติของผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
  ผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจะตองเปนผูท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทและมีตําแหนง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย มีความเช่ียวชาญเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน และมีประสบการณในการทําวิจัย   
ท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเปนผูท่ีเคยไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาแลว 
 ๒.  ภาระงานและคาตอบแทน  
  โปรแกรมวิชาเสนอรายช่ือผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศ 
แตงตั้งผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธประจําสาขาวิชาน้ัน เปนรายปการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่ง
แตงตั้งผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาเปนรายบุคคล ท้ังน้ี ผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ใหทําหนาท่ีเปนผูควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธและเขารวมสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน ๑๐ คน และ 
ใหมหาวิทยาลัย จายอัตราจายคาตอบแทน ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาทตอนักศึกษา ๑ คน (นักศึกษาภาคปกติ) หรือ 
อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน (นักศึกษาภาคพิเศษ) 
 ๓.  การแตงต้ังและการแสดงภาระงานของผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาเปนรายบุคคล 
และใหนักศึกษาแนบคําสั่งแตงตั้งดังกลาว ไวในภาคผนวกของวิทยานิพนธ พรอมระบุช่ือผูชวยอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ไวในหนากิตติกรรมประกาศดวย 
 
  ท้ังน้ี  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๕   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
     
    (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
    อธิการบด ี
 
ท่ี    ๓๗๐ / ๒๕๕๒  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงต้ังและการยกเลิกการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ และ 

ผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

 เพ่ือใหการบริหารงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

เปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ และขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศ ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธให

สาขาวิชาเสนอขอแตงตั้งพรอมกับการเสนออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

  กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน สาขาวิชาอาจเสนอขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม หรือผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธได ภายใน ๑๕ วัน หลังจากการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 ขอ ๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารยท่ี

ปรึกษาภาคนิพนธ หรือผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจขอยกเลิกการเปนอาจารยท่ีปรึกษาไดเมื่อนักศึกษา

ไมไดติดตอขอรับการใหคําปรึกษา เปนเวลานานเกินกวา ๖ เดือน นับตั้งแตไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธหรือ

ภาคนิพนธ หรือนับตั้งแตวันสอบผานโครงรางวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ 

 ขอ ๓ การยกเลิกการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

หรืออาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ หรือผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กรณีนักศึกษาไมไดติดตอขอรับการให

คําปรึกษาเปนเวลาเกินกวา ๖ เดือน นับตั้งแตไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธน้ัน หากนักศึกษา 

ประสงคจะทําวิทยานิพนธตอ ใหดําเนินการยื่นคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ หรือภาคนิพนธใหม 

 ขอ ๔ การยกเลิกการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม

หรืออาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ หรือผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กรณีนักศึกษาไมไดติดตอขอรับการให

คําปรึกษาเปนเวลาเกินกวา ๖ เดือน นับตั้งแตวันสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธน้ันหากนักศึกษา

ประสงคจะทําวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธตอ ใหสามารถทําวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธในข้ันตอนตอเน่ืองจาก  

การสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธได โดยใหสาขาวิชาเสนอขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ หรือผูชวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

คนเดิมหรือคนใหมท่ีมีคุณสมบัติ และมีภาระงานการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือภาคนิพนธ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ

ภาคนิพนธ 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ท้ังน้ี ตองเสนอขอแตงตั้งกอนการสอบวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ ไมนอยกวา ๓๐ วัน 

 ขอ ๕ การดําเนินการยกเลิกและ/หรือขอแตงตั้งตามขอ ๑ ขอ ๓ และขอ ๔ ใหเสนอตอคณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ท้ังน้ี  ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป ในกรณีท่ีมีปญหาใหอธิการบดีเปนผู 

วินิจฉัย 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๙   เดือน มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 

 

 

   

  (รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล) 

  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 

 

 

 

 

 

ท่ี   ๓๑ / ๒๕๕๖ 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง   การสงวิทยานิพนธเพ่ือขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ 
ลงวันท่ี ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีผลบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป ในขอ ๑๓ เกณฑการ
สําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ขอ ๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก๒ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ขอ ๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน และจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๑ 
 ดังน้ัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีเขาสอบ
วิทยานิพนธตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแลว ให
นักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนาม จํานวน ๗ เลม พรอมขอมูลวิทยานิพนธ
บรรจุในแผนซีดี จํานวน ๑ แผน และแนบหลักฐานการเผยแพรหรือการยอมรับใหตีพิมพวิทยานิพนธในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือหลักฐานการเสนอวิทยานิพนธตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) สงท่ีฝายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบ บ.๙ ดวย เพ่ือขออนุมัติผลการสําเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๙   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๑ 
 
 
   
  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
  อธิการบด ี
 
 
 
 
ท่ี   ๔๙๕ / ๒๕๕๑ 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง หลักเกณฑการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เพ่ือใหผลงานวิทยานิพนธสําหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปนไปตามขอกําหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๓.๓.๑ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ ขอ ๔๒ (๒.๑๕) และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ ลงวันท่ี ๒๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๑ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกําหนดหลักเกณฑในการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธสําหรับระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ดังตอไปน้ี 
 ๑. การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธสําหรับระดับดุษฎีบัณฑิต สามารถดําเนินการไดท้ังในระหวางการ
ดําเนินการทําวิทยานิพนธ และ/หรือ หลังการประเมินผลวิทยานิพนธ โดยผูเผยแพรตองมีสถานภาพเปนนักศึกษา
ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๖ ขอ ๓ 
 ๒. การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธสําหรับระดับดุษฎีบัณฑิต จะตองตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
  ๒.๑ วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. หรือเปนท่ียอมรับของสาขาวิชา 
  ๒.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. หรือเปนท่ียอมรับของ
สาขาวิชา 
 ๓. ในกรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑประกาศขางตนใหคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษามีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา โดยคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการในระดับเดียวกันกับขอ ๒.๑ และ 
๒.๒ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 ๔. ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับสําหรับผู ท่ีเขาศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑  
ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๒๖   เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 

 
   
  (รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล) 
  รักษาราชการแทนอธิการบด ี
ท่ี   ๑๗๒ / ๒๕๕๗  
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง   การยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 เพ่ือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ขอ  ๓๓(๒) ขอ ๓๔ และ ขอ ๓๗ มหาวิทยาลัยจึงประกาศใหนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาท่ีเคยสอบภาษาตางประเทศผานแลวการประเมินผลการสอบไดระดับ P และไดสอบเขาเปน
นักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนผูไดรับการยกเวน
การสอบภาษาตางประเทศเน่ืองจากถือวา สอบผานแลวตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ท้ังน้ี ใหใชสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๒   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
 
 
   
  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
  อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี   ๖๘๐ / ๒๕๕๕ 

  



102 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง  การกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนักศึกษาระดับปริญญาเอกตองสอบผาน 

 
 เ พื ่อ ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง  เกณฑมาตรฐานหลักส ูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๓ วาดวยเกณฑการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่กําหนดให
นักศึกษาตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงกําหนดให
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองสอบผานตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
 ๑.  มีผลการสอบ TOEFL ระดับคะแนนตั้งแต ๑๗๓ คะแนนข้ึนไป ดวยระบบการทําขอสอบ 
ในคอมพิวเตอร หรือตั้งแต  ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป  ดวยระบบการทําขอสอบในกระดาษคําตอบ หรือ 
 ๒.  มีผลการสอบ IELTS  ระดับ ๕.๐ ข้ึนไป หรือ 
 ๓.  มีผลการสอบมาตรฐานอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษารับรองโดยไดคะแนนเทียบเทา
ไดกับคะแนนการสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามขอ ๑ หรือ ขอ ๒ หรือ 
 ๔.  ในกรณีท่ีนักศึกษาไมผานเกณฑตามขอ ๑, ๒ หรือ ๓ และไดคะแนนสอบ TOEFL ไมต่ํากวา ๔๕๐ 
คะแนนหรือเทียบเทา  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึงเพ่ือจัดสอบสัมภาษณ โดยมีคณะกรรมการ
สัมภาษณเต็ม ๑๐๐ คะแนน และเมื่อไดคะแนนสอบสัมภาษณรวมกับคะแนนหรือ TOEFL แลว ตองไดคะแนน 
๕๐๐ คะแนนข้ึนไป หากไมผานเกณฑสามารถเขารับการอบรมตามขอ ๕ หรือสอบใหมตามเกณฑขอ ๑, ๒ และ ๓ 
 ๕.  ในกรณีท่ีนักศึกษาไมผานเกณฑตามขอ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ และไดคะแนนสอบ TOEFL ไม
ต่ํากวา ๔๐๐ คะแนนหรือเทียบเทา ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึงเพ่ือจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ
แบบเขม จํานวน ๓๐ ช่ัวโมง แลวดําเนินการประเมนิผลโดยมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน  เมื่อไดคะแนนประเมนิผล
รวมกับคะแนนสอบดังกลาวแลวตองไดคะแนนตั้งแต ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป หากไมผานสามารถเขารับการอบรมครั้ง
ท่ีสอง  หรือสอบใหมตามเกณฑ ขอ ๑, ๒ หรือ ๓ หลักสูตร และการประเมินผล ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษากําหนด 
 ๖.  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี ๑๑๒/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๓  เรื่อง เกณฑการสอบผานภาษาตางประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๗.  ในกรณีท่ีมีปญหาจากประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

  ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๒๗   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
   
  (รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล) 
  อธิการบด ี
 
 
 
 
ท่ี  ๓๘๓/๒๕๕๘  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง   หลักเกณฑในการจัดอาจารยผูสอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 เ พ่ือเปนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีมาตรฐานคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดผูสอนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 ๑. ในแตละรายวิชา ใหจัดอาจารยผูสอน ๒ คน โดยมีอาจารยผูสอนนํารายวิชาซึ่งตองสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาท่ีสอดคลองกับ
เน้ือหาวิชา และผูสอน ๑ คน ซึ่งสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท และควรมีตําแหนงทางวิชาการไม 
ต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย โดยผูสอนท้ัง ๒ คน ตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ๒. ในหลักสูตรของแตละโปรแกรมวิชาในแตละรุน อาจารยผูสอนแตละคน ไมควรสอนเกิน  
๓ รายวิชา และไมควรสอนนักศึกษาหมูเรียนเดียวกันในภาคการศึกษาเดียวกันเกิน ๑ รายวิชา ท้ังน้ี ยกเวน 
รายวิชาท่ีมีลักษณะวิชาเปนการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา เชน การสัมมนา การนิเทศ การศึกษาภาคสนาม  
เปนตน ท่ีอาจจัดผูสอนในรายวิชาเกินกวา ๒ คน และมีจํานวนคาบเวลาเรียนนับแยกจากจํานวนคาบรวม 
 ๓. การจัดอาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชา ใหโปรแกรมวิชาเปนผูเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
การบริหารงานบัณฑิตศึกษา ตามแผนการเรียนในแตละรุน ยกเวน รายวิชาท่ีเปนรายวิชาเรียนรวม คือ 
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และคอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูเสนอขออนุมัติ 
โดยนําผลการประเมินการสอนรายวิชาเดียวกันในรุนกอนหนาน้ันมาประกอบการพิจารณาดวย 
 ๔. ในแตละภาคการศึกษา กําหนดอาจารยผูสอนแตละคน ไมควรสอนนักศึกษาเกินกวา ๒ รายวิชา 
โดยมีคาบเวลาสอนไดไมเกิน ๙ คาบตอสัปดาห และอาจารยผูสอนท่ีมีตําแหนงบริหาร คือ อธิการบดี  
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน ใหมีคาบเวลาสอนไดไมเกิน ๖ คาบตอสัปดาห (นับรวม
การสอนในทุกประเภท ทุกโครงการท่ีจัดการสอนในชวงคาบเวลาเดียวกัน ในการคํานวณคาบสอนตามเกณฑระดับ
บัณฑิตศึกษาเทากับครึ่งของระดับปริญญาตรี) 
 ๕. ในกรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน เชน การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย 
ผูสอนจากแผนการเรียนท่ีอนุมัติแลว การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน การจัดคาบจํานวนสอน การรวม 
หมูเรียน ฯลฯ ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี 

  ท้ังน้ี  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๕   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
อธิการบด ี

ท่ี  ๓๖๙/๒๕๕๒  



104 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง เกณฑ ภาระงาน และคาตอบแทนลูกจางชั่วคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน 
 สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 เพ่ือใหการดําเนินการจางลูกจางช่ัวคราวสาขาวิชาชีพขาดแคลน เปนไปตามภารกิจ อยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
วาดวยการจางลูกจางช่ัวคราวดวยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕ และ 
ขอ ๘ มหาวิทยาลัยจึงประกาศ เรื่อง เกณฑ ภาระงาน และคาตอบแทนลูกจางช่ัวคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน 
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 ๑. เกณฑการจาง 
  ๑.๑ จางเฉพาะในชวงท่ีขาดแคลนและจําเปน โดยจางคราวละ ๑ ป 
  ๑.๒ ผูถูกจางตองมีประสบการณดานการสอนใหสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพขาดแคลน
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
  ๑.๓ ตองสามารถปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๔ วัน/สัปดาห 
  ๑.๔ ตองสามารถใชวุฒิการศึกษาหรือตําแหนงทางวิชาการเปนศักยภาพของสาขาวิชาชีพ 
ขาดแคลน 
  ๑.๕ สามารถเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธได ยกเวน สาขาวิชาชีพขาดแคลนใน
ระดับปริญญาโท 
 ๒. ภาระงาน 
  ๒.๑ สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห หรือภาคพิเศษ ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห 
ถาไมมีการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ๑๒ ช่ัวโมง/สัปดาห หรือ ภาค กศ.ปช.  
๑๒ ช่ัวโมง/สัปดาห 
  ๒.๒ งานอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ในกรณี ท่ีมีภาระงานตามขอ ๒.๑ เกินกวากําหนด มหาวิทยาลัยจะจายคาตอบแทนเพ่ิมใหจาก
คาตอบแทนรายเดือน สอนระดับบัณฑิตศึกษาจายเพ่ิมไดไมเกิน ๓-๔ ช่ัวโมง/สัปดาห หรือสอนระดับปริญญาตรี 
จายเพ่ิมไดไมเกิน ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห 
 ๓. คาตอบแทน 
  ใหจายคาตอบแทนรายเดือนไมเกินอัตราตามตาราง ดังตอไปน้ี 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ คาตอบแทนรายเดือน (บาท) 
๑.  ปริญญาโท รองศาสตราจารย ๒๕,๐๐๐ 

ศาสตราจารย ๓๐,๐๐๐ 
๒  ปริญญาเอก อาจารย ๒๐,๐๐๐ 

ผูชวยศาสตราจารย ๒๕,๐๐๐ 
รองศาสตราจารย ๓๐,๐๐๐ 
ศาสตราจารย ๓๕,๐๐๐ 
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 ๔. ใหยกเลิกประกาศใด ๆ ท่ีขัดแยงกับประกาศน้ี 
 ๕. ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ช้ีขาด ในกรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชประกาศน้ี 

  ท้ังน้ี  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๕   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
อธิการบด ี

 
 
 
 

ท่ี  ๕๐๐/๒๕๕๒ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง เกณฑ และอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดี อาศัยอํานาจ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกําหนดเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนในการ 
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 ๑. คาตอบแทนการสอน 
  ๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับปริญญาโท  ภาคพิเศษ 
   ๑.๑.๑ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    ๑.๑.๑.๑ รายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๑๐ คน ใหจาย
คาตอบแทนการสอนเหมาจายไมเกินรอยละ ๘๐ ของคาหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน โดยคิด 
จากอัตราคาลงทะเบียนเฉลี่ย หนวยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท ท้ังน้ี ตองไมเกินคาตอบแทนการสอนในขอ ๑.๑.๑.๒ 
(ตามตารางแนบทายประกาศ) หรือกรณีท่ีไดรับคาตอบแทนในรายวิชาใดเฉลี่ยแลวไมถึงคาบละ ๔๐๐ บาท ใหจาย
ไมเกินคาบละ ๔๐๐ บาท 
    ๑.๑.๑.๒ รายวิชาท่ีมีนักศึกษาระหวาง ๑๐-๓๐ คน คาตอบแทนการสอนคาบ
ละ ๖๐๐ บาท 
    ๑.๑.๑.๓ รายวิชาท่ีมีนักศึกษาระหวาง ๓๑-๕๐ คน คาตอบแทนการสอนคาบ
ละ ๗๐๐ บาท 
    ๑.๑.๑.๔ รายวิชาท่ีมีนักศึกษามากกวา ๕๐ คน คาตอบแทนการสอนคาบละ 
๘๐๐ บาท 
   ๑.๑.๒ อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัด
นครราชสีมา คาตอบแทนการสอนไมเกินคาบละ ๘๐๐ บาท และอาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาท่ีมีภูมิลําเนานอกจังหวัดนครราชสีมา คาตอบแทนการสอนรวมคาเดินทางและท่ีพักไมเกินคาบละ 
๑,๒๐๐ บาท 
  ๑.๒ ระดับปริญญาเอก 
   ๑.๒.๑ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คาตอบแทนการสอนไมเกิน
คาบละ ๑,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒.๒ อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คาตอบแทนการสอนรวมคา
เดินทางและท่ีพักไมเกินคาบละ ๑,๕๐๐ บาท 
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 ๒. คาตอบแทนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ 
  ๒.๑ ระดับปริญญาโท 
   ๒.๑.๑ ภาคปกติ 
    ๒.๑.๑.๑ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
คาตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน 
    ๒.๑.๑.๒ กรรมการท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูชวย
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จายคาตอบแทน ๑,๕๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน 
    ๒.๑.๑.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คาตอบแทน ๑,๕๐๐ บาท ตอ
นักศึกษา ๑ คน 
   ๒.๑.๒ ภาคพิเศษ 
    ๒.๑.๒.๑ ประธานกรรมการท่ีปรึกษา หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
คาตอบแทน ๔,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน 
    ๒.๑.๒.๒ กรรมการท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูชวย
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๒,๕๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน 
    ๒.๑.๒.๓ อาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธหลัก คาตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท ตอ
นักศึกษา ๑ คน 
  ๒.๒ ระดับปริญญาเอก 
   ๒.๒.๑ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คาตอบแทน 
๑๐,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน 
   ๒.๒.๒ กรรมการท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คาตอบแทนคนละ 
๘,๐๐๐ บาท ท้ังน้ีใหแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดไมเกิน ๒ คน 
ตอนักศึกษา ๑ คน 
 ๓. คาตอบแทนกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ 
  ๓.๑ ระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ 
   ๓.๑.๑ ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๘๐๐ บาท 
   ๓.๑.๒ กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๖๐๐ บาท 
   ๓.๑.๓ ประธานกรรมการสอบโครงรางภาคนิพนธ คาตอบแทน ๖๐๐ บาท 
   ๓.๑.๔ กรรมการสอบโครงรางภาคนิพนธ คาตอบแทน ๕๐๐ บาท 
  ๓.๒ ระดับปริญญาเอก 
   ๓.๒.๑ ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๑,๕๐๐ บาท 
   ๓.๒.๒ กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท 
  ๓.๓ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธบุคคลภายนอกและกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จายคาเดินทางกิโลเมตรละ ๔.๐๐ บาท 
 ๔. คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ 
  ๔.๑ ระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ 
   ๔.๑.๑ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๑,๒๐๐ บาท 
   ๔.๑.๒ กรรมการสอบวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๔.๑.๓ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คาตอบแทน ๑,๒๐๐ บาท 
   ๔.๑.๔ ผูเขารวมสอบท่ีเปนผูชวยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๔.๑.๕ ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ คาตอบแทน ๖๐๐ บาท 
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  ๔.๒ ระดับปริญญาเอก 
   ๔.๒.๑ ประธานกรรมการสอบ คาตอบแทน ๒,๕๐๐ บาท 
   ๔.๒.๒ กรรมการสอบ คาตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท 
   ๔.๒.๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก คาตอบแทน ๒,๕๐๐ บาท 
  ๔.๓ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธบุคคลภายนอกและกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก จายคาเดินทางกิโลเมตรละ ๔.๐๐ บาท 
 ๕. คาตอบแทนวิทยากรท่ีเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๕.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ช่ัวโมงละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท รายวิชาละ
ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
  ๕.๒ ระดับปริญญาเอก ช่ัวโมงละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท รายวิชาละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน 
  ๖.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท คาตอบแทน ๒๐๐ บาท ตอนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน ๑ คน ตออาจารยท่ีปรึกษา ๑ คน ตอภาคการศึกษา 
  ๖.๒ ระดับปริญญาเอก คาตอบแทน ๓๐๐ บาท ตอนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ๑ คน ตอ
อาจารยท่ีปรึกษา ๑ คน ตอภาคการศึกษา 
 ๗. คาวัสดุประกอบรายวิชา 
  ๗.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท คาวัสดุประกอบรายวิชาไมเกิน ๓๐๐ บาท 
ตอนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ๑ คน ตอรายวิชา 
  ๗.๒ ระดับปริญญาเอก คาวัสดุประกอบรายวิชาไมเกิน ๕๐๐ บาท ตอนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
๑ คน ตอรายวิชา 
 ๘. คาตอบแทนการจัดสอบ 
  ๘.๑ กรรมการออกขอสอบท่ีใชเวลาไมต่ํากวา ๒ ช่ัวโมง จายคาตอบแทนเหมาจายฉบับละ 
๒,๐๐๐ บาท (กรณีเวลาสอบต่ํากวา ๒ ช่ัวโมง ใหคํานวณตามสัดสวน) 
  ๘.๒ คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ 
   ๘.๒.๑ ระดับปริญญาเอก ๑๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน 
   ๘.๒.๒ ระดับปริญญาโท ๕๐ คน ตอนักศึกษา ๑ คน (กรณีรวมแลวไมถึง ๓๐๐ บาท  
ใหจาย ๓๐๐ บาท) 
  ๘.๓ คาตรวจขอสอบแบบปรนัย (๖๐-๑๐๐ ขอ) ฉบับละ ๕ บาท 
  ๘.๔ คาตรวจขอสอบแบบอัตนัย เวลาสอบไมต่ํากวา ๒ ช่ัวโมง ปริญญาโท ฉบับละ ๕๐ บาท 
ปริญญาเอก ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
  ๘.๕ คาดําเนินงานคณะกรรมการอํานวยการสอบ และการจัดกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ท่ีใช
เวลาทํางานไมต่ํากวา ๓ ช่ัวโมง คาตอบแทนวันละ ๕๐๐ บาท 
  ๘.๖ คาดําเนินงานของกรรมการและเจาหนาท่ี ใชเวลาทํางานไมต่ํากวา ๓ ช่ัวโมง คาตอบแทน
วันละ ๔๐๐ บาท 
 ๙. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
  ๙.๑ ประธานกรรมการ ภาคการศึกษาละไมเกิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๙.๒ รองประธานกรรมการ ภาคการศึกษาละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๙.๓ กรรมการ ภาคการศึกษาละไมเกิน ๘,๐๐๐ บาท 
  ๙.๔ กรรมการและเลขานุการ ภาคการศึกษาละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๙.๕ ผูชวยเลขานุการ ภาคการศึกษาละไมเกิน ๘,๐๐๐ บาท 
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 ๑๐. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๑๐.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๐.๒ ระดับปริญญาเอก ประธานกรรมการบริหารหลักสตูร ภาคการศึกษาละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๙,๐๐๐ บาท ผูชวยเลขานุการหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 
๘,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนนิงานบัณฑิตศึกษา 
  ๑๑.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาละไมเกิน ๓๔,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี ตองมีคาบเวลา
สอนระดับบัณฑิตศึกษาไมเกิน ๖ คาบตอสัปดาห 
  ๑๑.๒ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ีตองมี
คาบเวลาสอนระดับบัณฑิตศึกษาไมเกิน ๙ คาบตอสัปดาห 
  ๑๑.๓ หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหนางานวิชาการ ภาคการศึกษาละ 
ไมเกิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๑.๔ หัวหนางานยานพาหนะและหัวหนางานพัสดุ ภาคการศึกษาละไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๑.๕ ผูอํานวยการกองคลัง ภาคการศึกษาละไมเกิน ๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๑.๖ เจาหนาท่ีประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย คาตอบแทน 
วันละ ๔๐๐ บาท 
  ๑๑.๗ นักศึกษาชวยงานประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย คาตอบแทนวันละ ๒๕๐ บาท 
  ๑๑.๘ การดําเนินงานของกรรมการและเจาหนาท่ีในการรับรายงานตัวนักศึกษาคาตอบแทน
วันละ ๔๐๐ บาท 
  ๑๑.๙ การดําเนินงานของกรรมการและเจาหนาท่ีในการจัดปฐมนิเทศ และกิจกรรมการศึกษาอ่ืน 
คาตอบแทนวันละ ๔๐๐ บาท 
 การจายคาตอบแทนตาม ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ ในภาคการศึกษาปกติ คือ  
ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ ใหจายตามเกณฑน้ี สําหรับในภาคการศึกษาท่ี ๓  (ภาคการศึกษา 
ฤดูรอน) ใหจายรอยละ ๗๕ ของอัตราท่ีจาย และใหจายคาตอบแทนเพียงทางเดียว 
 ๑๒. คาเบ้ียประชุมกรรมการ 
  ๑๒.๑ กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๒.๑.๑ ประธานกรรมการ ๑,๐๐๐ บาท 
    ๑๒.๑.๒ รองประธานกรรมการ ๘๐๐ บาท 
    ๑๒.๑.๓ กรรมการบุคคลภายนอก ๑,๕๐๐ บาท 
    ๑๒.๑.๔ กรรมการบุคคลภายใน ๕๐๐ บาท 
    ๑๒.๑.๕ เลขานุการ ๕๐๐ บาท 
  ๑๒.๒ กรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
    ๑๒.๒.๑ ประธานกรรมการ ๑,๕๐๐ บาท 
    ๑๒.๒.๒ กรรมการ ๑,๐๐๐ บาท 
    ๑๒.๒.๓ กรรมการและเลขานุการ ๑,๐๐๐ บาท 
    ๑๒.๒.๔ ผูชวยเลขานุการ ๘๐๐ บาท 
 ๑๓. คาตอบแทนการจัดทําวารสารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑๓.๑ กรรมการจัดทําวารสาร คาตอบแทนคนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยจายกรรมการไมเกิน  
๕ คน 
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  ๑๓.๒ คาตอบแทนการอานผูเช่ียวชาญภายใน บทความละ ๗๐๐ บาท 
  ๑๓.๓ คาตอบแทนการอานผูเช่ียวชาญภายนอก บทความละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
  ๑๔.๑ กรรมการตรวจเลมวิทยานิพนธ คาตอบแทน เลมละ ๘๐๐ บาท 
  ๑๔.๒ อาจารยนิเทศนักศึกษา วันละไมเกิน ๘๐๐ บาท ตอคน 
  ๑๔.๓ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา 
    ๑๔.๓.๑ ระดับปริญญาโท ทุนละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
    ๑๔.๓.๒ ระดับปริญญาเอก ทุนละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔.๔ เงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษา 
    ๑๔.๔.๑ การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภายในประเทศ ใหนักศึกษาเปนผู
เบิกจายตามคาลงทะเบียนท่ีจายจริง 
    ๑๔.๔.๒ การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในตางประเทศ ใหนักศึกษาเปนผูเบิก
เหมาจาย คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๔.๕ เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาดูงานตางประเทศระดับปริญญาเอก ตลอดหลักสูตรไม
เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน 
  ๑๔.๖ เงินสนับสนุนอาจารยควบคุมดูแลการไปศึกษาดูงานตางประเทศของนักศึกษากําหนด
สัดสวนอาจารย ๑ คน ตอนักศึกษา ๑๐ คน จายตามจริงแตไมเกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตอครั้ง และไปไมเกิน 
ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 ท้ังน้ี  ใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ เปนตนไป และใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ๖๗๗/๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ลงวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีเก่ียวกับเกณฑ
และอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในกรณีท่ีมีปญหาหรือมีขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๕   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
อธิการบด ี

 
 
ท่ี ๗๘๓/๒๕๕๕ 
 
หมายเหต ุ เหตุผลในการออกประกาศฉบับน้ีคือ โดยท่ีไดมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  
 เรื่อง การจายคาตอบแทนและคาดําเนินการในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ท่ี ๖๗๗/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือใหเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทน 
 และคาดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการจายคาตอบแทน 
 และคาดําเนินการในการจัดการศกึษาเพ่ือปวงชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังกลาว จึงจําเปนตอง 
 ออกประกาศฉบับน้ี  
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ตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  เกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
จํานวนคน/หนวยกิต 

(ชั่วโมง) 
2(2-0) 2(1-2) 3(3-0) 3(2-2) 3(2-3) 

1 75 50 75 56.25 45 
2 150 100 150 112.50 90 
3 225 150 225 168.75 135 
4 300 200 300 225 180 
5 375 250 375 281.25 225 
6 450 300 450 337.50 270 
7 525 350 525 393.75 315 
8 600 400 600 450 360 
9 675 450 675 506.25 405 

 
 =  เบิกคาสอนช่ัวโมงละ 400 บาท 
  
 =  เบิกคาสอน รอยละ 80 ของคาลงทะเบียน 
  
 =  เบิกคาสอนแบบปกติ ช่ัวโมงละ 600 บาท 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง โครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เหลักเกณฑการ 
จัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ท่ี ๑/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งและแบงสวนราชการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงเห็นสมควรจัด
โครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย ดังตอไปน้ี 
 ๑. คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา  ประกอบดวย 
  ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
  ๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
  ๓. คณบดีทุกคณะท่ีมีการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
  ๔. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
  ๕. ผูอํานวยการสถาบันภาษา กรรมการ 
  ๖. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
  ๗. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
  ๘. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
   ทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
  ๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๑.  หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  ๑. เสนอแนะนโยบายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สงเสริม และกํากับใหการจัดการศึกษา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
  ๒. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๓. ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา การจัดแผนการเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๔. ใหความเห็นชอบในการเปดหรือปดหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๕. ใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
  ๖. งานอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ๒. คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  ประกอบดวย 
  ๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
  ๒. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
   ทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
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  ๓. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
  ๔. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมาย กรรกมารและเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  ๑. พิจารณาแผนการรับนักศึกษา แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีเปดสอน 
  ๒. พิจารณาและเห็นชอบการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยของนักศึกษา 
  ๓. พิจารณาแผนพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษาใหทันสมัย และสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการพิจารณาเปดหรือปดหลักสูตร 
  ๔. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน และการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค และสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชา 
  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ชื่อปริญญา) สาขาวิชา (ชื่อสาขาวิชา) ของแตละหลักสูตร 
  ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 5 คน ไมเกิน 9 คน ท่ีมีวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมี
คุณสมบัติเชนเดียวกัน จํานวนไมเกิน 2 คน ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ช่ือปริญญา) สาขาวิชา (ช่ือสาขาวิชา) ของแตละหลักสูตร มีอํานาจ
หนาท่ีดังน้ี 
  ๑. พิจารณาจัดการเรียนการสอน แผนรับนักศึกษาในหลักสูตร และคัดเลือกเสนอช่ือผูสอนเก่ียวกับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีรับผิดชอบเปดสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๒. เสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
  ๓. จัดทํางบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ของหลักสูตรท่ี
รับผิดชอบ 
  ๔. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน และการศึกษาดูงานภายในหรือภายนอกประเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และสรางช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
  ๕. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหทันสมัย และสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๖. ดําเนินการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
รับผิดชอบ และเปดสอน 
  ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 
 ๔. บัณฑิตวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานเทียบเทาคณะตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีเปน 
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมาย มีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีเปนสํานักงาน
คณะ 
 ใหบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  ๑. กําหนดนโยบายการบริหาร การดําเนินการจัดการเรียนการสอน และพิจารณางบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  
  ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบบสหวิทยาการ 
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  ๓. ประสานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคณะท่ีเปดสอนหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา เก่ียวกับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๔. ดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา สอบคัดเลือก ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา รวมท้ังกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
  ๕. ติดตาม ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๖. จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจทางการบริหาร และเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๗. ประสานและติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๘. รายงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
  ๙. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
  ๑๐.  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๑.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๖   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต  เศาณานนท) 
อธิการบด ี

 
 
 
 

ท่ี  ๔๖๒/๒๕๕๔ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑติศึกษา 

 

 เพ่ือใหการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีแนวปฏิบัติ 
ท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ และขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงออกประกาศ ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ประกาศฉบับน้ี เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และใหใชประกาศฉบับน้ีแทนนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ในประกาศฉบับน้ี 
  “มหาวิทยาลัยลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “หลักสูตร สาขาวิชา”  หมายความวา  หลักสูตร สาขาวิชาตาง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีไดรับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา”  หมายความวา  คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัย
แตงตั้งจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ี
บริหารหลักสูตร สาขาวิชา น้ัน ๆ 
  “ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา”  หมายความวา  บุคคลท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชา คัดเลือกใหปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาน้ัน ๆ  
  “ผูทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตร”  หมายความวา  บุคคลท่ีมีความรู ประสบการณ มีผลงาน
เฉพาะสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ 
  “อาจารยประจําหลักสูตร”  หมายความวา  บุคคลท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชา
น้ัน ๆ ตามรายละเอียดของหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  “อาจารยประจําสาขาวิชา”  หมายความวา  บุคคลท่ีเปนอาจารยปฏิบัติงานเต็มเวลา และทํา 
การสอนรายวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร สาขาวิชาน้ัน ๆ 
 ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา” โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบดวย 
  (๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยวิธีการตามขอ ๙ 
  (๒) กรรมการ จากอาจารยประจําหลักสูตร ทุกคน 
  (๓) กรรมการ จากอาจารยประจําสาขาวิชา โดยการเสนอช่ือของอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวนไมเกิน ๕ คน 
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  (๔) กรรมการและเลขานุการ จากกรรมการประจําหลักสูตร โดยการเสนอช่ือของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา จํานวน ๑ คน 
 ขอ ๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา อาจเสนอแตงตั้งบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก 
มหาวิทยาลัยเปนผูทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตร สาขาวิชาได จํานวน ไมเกิน ๒ คน 
 ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา มีหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
  (๑) บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  (๒) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  (๓) กํากับติดตาม และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  (๔) จัดทํางบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืน ๆ ของ
หลักสูตร สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 
  (๕) พิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา อาจารย 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๖) ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาน้ัน ๆ 
  (๗) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 
  การดําเนินการ ตามขอ ๔ และ ขอ ๕ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ตองจัดให
มีการประชุมตามวิธีการในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๗ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
  (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง หรือมี
ตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือศาสตราจารยสําหรับ
หลักสูตรปริญญาเอก 
  (๒) มีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๓ ป 
  (๓) เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีประสบการณการบริหาร 
ในสถาบันอุดมศึกษาไมต่ํากวาระดับโปรแกรมวิชาหรือเทียบเทา 
  (๔) มีความคิดริเริ่ม และอุทิศเวลาใหแกกิจการของหลักสูตรน้ัน ๆ 
  (๕) มีคุณธรรม และจริยธรรม เปนท่ียอมรับในสังคม 
  (๖) ไมดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาอ่ืน 
 ขอ ๘ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาขาวิชา กรณีหลักสูตรใหมใหดําเนินการภายในวันท่ี ๓๐ วัน ภายหลังจากท่ีหลักสูตรน้ัน ๆ ไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอนุมัติใหมีแผนรับนักศึกษาแลว กรณีหลักสูตรท่ีประกาศใชแลวให
ดําเนินการกอนท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะครบวาระ หรือหลังจากประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาขาวิชาน้ันพนจากตําแหนงภายใน ๓๐ วันแลวแตกรณี 
 ขอ ๙ การไดมาซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตามขอ ๔ คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๗ เปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา  
การคัดเลือกใหใชวิธีการลงคะแนนโดยลับหรือวิธีสังคมมิติ 
 ขอ ๑๐ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป และ
สามารถไดรับการเลือกใหมไดเมื่อหมดวาระ 
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 ขอ ๑๑ การพนจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา 
  (๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง 
  (๒) ตายหรือลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ 
  (๔) ลาศึกษาตอหรือไมสามารถปฏิบัติงานติดตอกันไดเกินกวา ๑๒๐ วัน 
  (๕) อธิการบดีสั่งใหออก กรณีไมปฏิบัติหนาท่ีตามขอ ๖ และกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๒ กรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๗ เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท้ังน้ีตองไมเกิน ๙๐ วัน 
 ขอ ๑๓ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชา ท่ีไดรับการแตงตั้งแลวกอนการออกประกาศฉบับน้ี หากมีคุณสมบัติ และองคประกอบเปนไปตาม ขอ ๔ 
และ ขอ ๗ ใหดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีตอตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี นับแตวันถัดจากวันออก
ประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี มีอํานาจออกคําสั่งในการดําเนินการตาม 
ประกาศฉบับน้ี และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชประกาศฉบับน้ี คําวินิจฉัยโดยชอบ 
ดวยหลักนิติธรรมของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑   เดือน ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 

 
 
   
  (รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล) 
  อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี   ๘๗๙ / ๒๕๕๗ 
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ประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เร่ือง   จรรยาบรรณนักวิจัย  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ มีการประชุมเมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๔๑ เพ่ือกําหนด
จรรยาบรรณนักวิจัยข้ึน และไดใหความเห็นชอบกับจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคม
วิทยา เปนผูดําเนินการ เพ่ือใหระเบียบวิธีดังกลาวครอบคลุมท้ังแนวคิด มโนทัศน และวิธีการท่ีใชในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยท่ัวไป ไมวาสาขาวิชาการใด ๆ ซึ่ง
จรรยาบรรณนักวิจัยน้ี จะเปนเครื่องมือนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจัยตอไป 
 เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจรรยาบรรณนักวิจัยท่ีสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงคปรัชญา พันธกิจของบัณฑิต
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ บัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัย สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังน้ี 
 ๑. นิยาม 
  ๑.๑ นักวิจัย หมายถึง ผูท่ีดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย 
โดยมีระเบียบวิธีอันเปนท่ียอมรับในแตละศาสตรท่ีเก่ียวของ ซึ่งครอบคลุมท้ังแนวคิด มโนทัศนและวิธีการท่ีใชในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
  ๑.๒ จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ท่ีกลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไวเปนหลัก เพ่ือใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพ่ือรักษาช่ือเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
  ๑.๓ จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑท่ีควรประพฤติปฏิบัตขิองนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือใหการ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
คนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 ๒. จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ 
  ๒.๑ นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 
   นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียน
งานของผูอ่ืน ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคล หรือแหลงท่ีมาของผูขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการ
แสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย 
  ๒.๒ นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัย   
   นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานท่ี
สนับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานท่ีตนสังกัด  นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยท่ีผูเก่ียวของ
ทุกฝายยอมรับรวมกัน  อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีท่ีสุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละท้ิง
งานระหวางดําเนินการวิจัย 
  ๒.๓ นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 
   นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําการวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรู 
ความชํานาญหรือมีประสบการณเก่ียวเน่ืองกับเรือ่งท่ีทําวิจัย เพ่ือนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือปองกันปญหา
การวิเคราะห การตีความหรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย 
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  ๒.๔ นักวิจัยตองมีความรับผดิชอบ 
   นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัยไมวาจะเปนสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต ตอง
ดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรง ในการทําวิจัยท่ีเก่ียวของกันคน สัตว พืช  ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  ๒.๕ นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย 
   นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย และตองไม
คํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษยต องถือเปน
ภาระหนาท่ี ท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ 
และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
  ๒.๖ นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด  
   นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนการวิจัย ตองตระหนักวา
อคติสวนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปน
เหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย 
  ๒.๗ นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ 
   นักวิจัยเผยแพรงานวิจัย เพ่ือประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบ 
จนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
  ๒.๘ นักวิจัยพึงเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
   นักวิจัยพึงมีใจกวางพรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง 
  ๒.๙ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
   นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ 
เพ่ือความเจรญิและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาต ิ

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศร  เนาวนนท) 
  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
ท่ี   ๒๒ / ๒๕๕๖ 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เร่ือง แนวปฏิบัติการลงทะเบียน และการประเมินผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
 โดยไมนับหนวยกิต (Audit) สําหรับระดับปริญญาโท 

 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษารายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา โดยไมนับหนวยกิต (Audit) สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอนักศึกษาและผูท่ี
สอบคัดเลือกเขามาศึกษาใหม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกําหนดแนวปฏิบัติการ
ลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา โดยไมนับหนวยกิจ 
(Audit) สําหรับระดับปริญญาโท ดังน้ี 
 ๑. คุณสมบัติของผูท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา แบบ Audit ไดตอง
เปนไปตามหลักเกณฑขอ ๑.๑ หรือขอ ๑.๒ ดังน้ี 
  ๑.๑ เปนนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีสอบผานการวัดผลความรูทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑.๒ เปนนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีสอบคัดเลือกเขามาศึกษาใหม เคยสอบผานการวัดผลความรู
ทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือเคยไดผลการเรียนระดับ P (สอบผาน) ในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
 ๒. การลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ตองเปนแบบ Audit เทาน้ัน โดยให
ลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษาทาง Internet ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหาก
ประสงคจะถอนรายวิชา (Withdraw) ใหดําเนินการภายในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด ตามปฏิทินการเรียนการสอน
ประจําภาคการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓. การประเมินผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา แบบ Audit เปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังน้ี 
  ๓.๑ กรณีสอบผาน ระดับการประเมินผลเปน Au (Audit) 
  ๓.๒ กรณีอ่ืน ๆ ระดับการประเมินผลเปน W (Withdraw) 
 ๔. ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาโทตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๗ เปนตนไป 
 ๕. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี
กําหนดไวในประกาศน้ี  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการบัณฑิตศึกษาในการพิจารณา และให
ถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารวิชาการบัณฑิตศึกษาถือเปนท่ีสิ้นสุด 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๘   เดือน  เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
 
 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศร  เนาวนนท) 
  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
ท่ี   ๒๒ / ๒๕๕๗  
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เร่ือง   การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหมี
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีคุณภาพ บรรลุตามเปาประสงค ปรัชญา พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีพึงปฏิบัติไวดังน้ี 
 ๑. มีความเคารพครู อาจารย ผูมีพระคุณ ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม มีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
มีความเสียสละ และมจีิตสาธารณะ  
 ๒. มีความสามัคคี มีความซื่อสตัยสุจริต มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  
 ๓. มีความขยันหมั่นเพียร ใฝเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และมีจรรยาบรรณในการวิจัย 

 ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๒   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
   (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อดิศร  เนาวนนท) 
  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 
 
ท่ี   ๔๐ / ๒๕๕๗ 
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เร่ือง เกณฑการสอบผานวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 เพื่อใหกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีมาตรฐานและเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวด  ๘ 
ขอ ๓๘ 
 บัณฑิตวิทยาลยั จึงประกาศเกณฑการสอบผานวดัคุณสมบตัิของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้  
 ๑.  ไดคะแนนจากการสอบหมวดวิชาทฤษฎีหรือหมวดวิชาเฉพาะสาขา รอยละ  ๖๐  ข้ึนไป และ 
 ๒.  ไดคะแนนจากการสอบหมวดวิชาสถิติและวิจัย รอยละ  ๖๐  ข้ึนไป และ 
 ๓.  ไดคะแนนรวมจากการสอบทั้งสองหมวดวิชา รอยละ  ๖๐  ข้ึนไป 

 ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคเรียนที่  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๗  เปนตนไป 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศร  เนาวนนท) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่   ๒๕ / ๒๕๕๘
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 


