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ความเปนมาของบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมีภารกิจตาม
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คือทําหนาที่ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู โดยเฉพาะภารกิจการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเปนเรื่องจําเปน
เรงดวนสําหรับทองถิ่น เพราะการที่ทองถิ่นจะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุด คือการใหการศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครราชสีม า นอกจากจะผลิตบัณ ฑิตในระดับปริญญาตรีแลวยั งจําเป นที่จะต องผลิ ต
มหาบั ณ ฑิต เพื่อ ออกไปพัฒ นาทอ งถิ่นใหมีค วามเจริญ มากขึ้ น สอดคล องกับ สังคมของการแขงขั นในป จจุบั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทา
คณะ ทําหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2541 ซึ่งเปนปแรกที่เปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา และดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2546
2. สาขาวิชาการศึกษา
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2550
ระดับปริญญาโท
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2541
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2542
3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2543
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2545
5. สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2545
6. สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2545
7. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2546
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2548
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
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. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2549
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2555
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2555
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เริ่มเปดสอนปการศึกษา 2557
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ปรัชญา และวิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัย
ปรัชญา

“คุณภาพคูคณ
ุ ธรรม ผูนําทางปญญา เพื่อพัฒนาทองถิ่น”

วิสัยทัศน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลาย
สาขาวิชา สงเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับสูงของทองถิ่น ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพที่ได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ ในระดับสากลควบคูกับความมีคุณธรรมโดยนําเทคโนโลยีมาใช เนนกระบวนการเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคความรู อันสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ

โครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิต
วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ชื่อปริญญา) สาขาวิชา (ชื่อสาขาวิชา)

องคประกอบของคณะกรรมการแตละชุด

1. คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. คณบดีทุกคณะที่มีการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผูอํานวยการสถาบันภาษา
6. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
7. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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10. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการ
11. หัวหนาสํานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่
1. เสนอแนะนโยบายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สงเสริม และกํากับใหการจัด
การศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3. ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา การจัดแผนการเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยผสู อนระดับบัณฑิตศึกษา
4. ใหความเห็นชอบในการเปดหรือปดหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5. ใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
6. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
3. คณบดีในคณะที่มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวน 3 คน
4. ประธานสาขาวิชาที่มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวน 3 คน
5. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด
6. (ตามขอบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย) ใหคณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
หนาที่

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เปนเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

1. วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจน
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
3. พัฒนาและกําหนดทิศทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย
5. วางแผนพัฒนาและดําเนินการหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการ
6. วางระเบียบ ออกขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใดๆ ในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
8. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมาย
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3. คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ
ทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
3. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
4. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
1. พิจารณาแผนการรับนักศึกษา แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปดสอน
2. พิจารณาและเห็นชอบการใหทนุ สนับสนุนการทําวิจัยของนักศึกษา
3. พิจารณาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหทันสมัย และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการพิจารณาเปดหรือปดหลักสูตร
4. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน และการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ชื่อปริญญา) สาขาวิชา (ชื่อสาขาวิชา) ของแตละหลักสูตร
ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ไมเกิน 9 คนที่มีวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณฑิ ตศึกษา อาจมีก รรมการผู ทรงคุณ วุฒิ ซึ่ง แตง ตั้งจากบุค คลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ มีคุณ สมบั ติ
เชนเดียวกัน จํานวนไมเกิน 2 คน ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ
หนาที่
1. พิจารณาจัดการเรียนการสอน แผนรับนักศึกษาในหลักสูตร และคัดเลือกเสนอชื่อผูสอน
เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่รับผิดชอบเปดสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ
3. จัดทํางบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ของหลักสูตรที่
รับผิดชอบ
4. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน และการศึกษาดูงานภายในหรือภายนอกประเทศ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหทันสมัย และสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ
6. ดําเนินการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
รับผิดชอบ และเปดสอน
7. ปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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5. บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานเทียบเทาคณะตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย มีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยที่ทําหนาที่เปนสํานักงาน
คณะ
หนาที่
1. กําหนดนโยบายการบริหาร การดําเนินการจัดการเรียนการสอน และพิจารณางบประมาณ
เพื่อดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบบสหวิทยาการ
3. ประสานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคณะที่เปดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
4. ดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา สอบคัดเลือก ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
5. ติดตาม ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ
6. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร และเพือ่ การเผยแพรประชาสัมพันธ
7. ประสานและติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย
8. รายงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
9. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

8

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9

Ê‹Ç¹·Õè 2
¢Ñ¹é µÍ¹ áÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔ

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ขอควรทราบ/ศึกษา
1. คํานิยาม “อาจารยพิเศษในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา อาจารยพิเศษที่มี
คุณสมบัติครบถวนในการทําหนาที่เปนอาจารย ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาและ/หรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
และ/หรืออาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผูสอบประมวลความรูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัยใหทําหนาที่ขางตน
2. กรณีอาจารยพิเศษ มีการปรับเปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.) หรือ
เกษียณอายุงานสาขาวิชาตองทําบันทึกแจงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการ update ฐานขอมูลอาจารย
ในบัณฑิตวิทยาลัย

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
(อาจารยประจํา/อาจารยพิเศษ)
ไมผาน
บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผาน
บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษไปยังมหาวิทยาลัย
(กองบริหารงานบุคคล)
บัณฑิตวิทยาลัยรับสําเนาคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ
คืนจากมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยสงสําเนาคําสั่งไปยังคณะและสาขาวิชาตางๆ
ตามที่เสนอแตงตั้งมา
บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกขอมูลในฐานขอมูลอาจารย
ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ตรวจสอบขอมูลของอาจารยพิเศษ เชน คุณวุฒิการศึกษา, งานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา (ถามี), แบบตอบรับการเปนอาจารยพิเศษ, ประวัติสวนตัว
(CV), แบบเสนอรายชื่ออาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ, คุณสมบัติที่สาขาวิชา
แจงแตงตั้ง

จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ

เสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษไปยังมหาวิทยาลัย
(กองบริหารงานบุคคล)

รับสําเนาคําสั่งแตงตั้งและและอาจารยพิเศษ
คืนจากมหาวิทยาลัย
สงสําเนาคําสั่งไปยังคณะและสาขาวิชาตาง ๆ
ตามที่แตงตั้งมา
ทําการบันทึกขอมูลในฐานขอมูลอาจารย
ของบัณฑิตวิทยาลัย

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ตัวอยางบันทึกขอความขอแตงตั้งอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขอแตงตั้งอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยพิเศษ)
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดวยสาขาวิชา ............................................................. มีความประสงคขอแตงตั้งอาจารย
ในบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย (อาจารย พิ เ ศษ) จํ า นวน ......... ราย พรอ มนี้ ได แนบประวัติ และเอกสาร
ที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
สาขาวิชา .........................................................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ...................................................................................................
สาขาวิชา .........................................................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ...................................................................................................
สาขาวิชา .........................................................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ...................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการตอไป

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

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แบบเสนอรายชื่ออาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตามที่ สาขาวิชา ............................................. ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแลว
เห็นวา นาย / นาง / นางสาว ......................................................................................................
วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา) / สถาบันการศึกษา / ประเทศ / ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา........................ ตําแหนงทางวิชาการ................................................................................
สัง กั ด หน ว ยงาน ........................................................................... ได รับ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาแลว ในคราวประชุมครั้งที่............./.....................
เมื่อวันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .............. แลว
จึงเห็นสมควรแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษในบัณฑิตวิทยาลัยดวยคุณสมบัติตามขอบังคับดังนี้










หลักสูตรระดับปริญญาโท

อาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/ภาคนิพนธ
กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/โครงรางภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
กรรมการสอบประมวลความรู
หลักสูตรระดับปริญญาเอก

อาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/วิทยานิพนธ

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

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
คณะกรรมการบริหารวิชาการไดใหความเห็นชอบแลว ในคราวประชุมครั้งที่ ............/......................
เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ...............

(............................................................)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝาย วิชาการ
รายงาน

(.............................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รับรองรายงาน

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แบบตอบรับการเปนอาจารยพิเศษ
ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร...................................................................
สาขาวิชา......................................................................................ไดเชิญขาพเจามาเปนอาจารยพิเศษ
เพื่อทําการสอนนักศึกษา รหัสวิชา.................รายวิชา...............................................................
ในภาคการศึกษาที่ ........................... ประจําปการศึกษา ................................ นั้น
ขาพเจา

 ยินดีรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
 ไมสามารถมาเปนอาจารยพิเศษได
ลงชื่อ

(.....................................................)

ประวัติอาจารยพิเศษ

(กรณียินดีรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ)
(กรุณากรอกรายละเอียดใหถูกตอง และชัดเจน เพื่อใชเปนขอมูลในการแตงตั้งอาจารยพิเศษ)
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) Mr. /Mrs /Miss. ………………………………………………………………………………
วุฒิการศึกษาสูงสุด (ใหระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิไทยใหเขียนเปนภาษาไทย, วุฒิตางประเทศให
เขียนเปนภาษาอังกฤษ)
ระดับปริญญาตรี ชื่อยอ ................................. ชื่อเต็ม .....................................................................
สาขาวิชา ........................................................................ ป พ.ศ. ที่สําเร็จ ..........................................
สถาบันการศึกษา..................................................................................................................................
ระดับปริญญาโท ชื่อยอ ................................. ชื่อเต็ม .....................................................................
สาขาวิชา ........................................................................ ป พ.ศ. ที่สําเร็จ ..........................................
สถาบันการศึกษา..................................................................................................................................
ระดับปริญญาเอก ชื่อยอ ................................. ชื่อเต็ม .....................................................................
สาขาวิชา ........................................................................ ป พ.ศ. ที่สําเร็จ ..........................................
สถาบันการศึกษา .................................................................................................................................
ตําแหนง/หนาที่ปจจุบัน .......................................................................................................................
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สังกัดหนวยงาน ...................................................................................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได ........................................................................................................................
โทรศัพท .................................. โทรสาร ....................................... มือถือ ..........................................
E-mail .....................................................................
ความรู ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ...............................................................................................
...........................................................................................................................................................
ประสบการณการทํางาน .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ขอควรทราบ/ศึกษา
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ขอ 14 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
2. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยสวนใหญทุกสาขา
ปการศึกษาละ 1 ครั้งในภาคเรียนที่ 1 เวนแตบางสาขาเปดรับสมัคร 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตวิทยาลัยสงบันทึกขอความสํารวจความตองการในการรับนักศึกษาไปยังสาขาวิชา
สาขาวิชาประชุมกําหนดจํานวนรับนักศึกษา พรอมทั้งคุณสมบัติของผูสมัครสอบสงมายังบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวม (ราง) แผนการรับนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา (ราง) กําหนดระยะเวลารับสมัคร
และขอมูลที่เกี่ยวของ เชน จํานวนนักศึกษาที่อยูในความดูแล ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
จํานวนนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษานําเสนอตอกรรมการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
บัณฑิตวิทยาลัยนํา (ราง) แผนการรับนักศึกษาที่ผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
นําเสนอตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
บัณฑิตวิทยาลัยนํา (ราง) แผนการรับนักศึกษาที่ผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นําเสนอตอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
บัณฑิตวิทยาลัยนํา (ราง) แผนการรับนักศึกษาที่ผานการพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการเสนอตอ
กรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยประกาศการรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการรับที่อนุมัติจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทัง้ คุณสมบัติของผูสมัครสอบ
บัณฑิตวิทยาลัยทําบันทึกเพื่อใหสาขาวิชาสงรายวิชาที่จะดําเนินการสอบวัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
รายชื่อกรรมการออกขอสอบขอเขียน และกรรมการสอบสัมภาษณ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการรับสมัคร สอบขอเขียน และสัมภาษณ
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพื่ออนุมัตผิ ลการสอบคัดเลือก
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพื่ออนุมัตผิ ลการสอบคัดเลือก
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการรับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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บันทึกขอความ

สวนราชการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อเตรียมการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ขอมูลสาขาวิชา
๒. แบบฟอรมเสนอรายชื่อกรรมการ

จํานวน
จํานวน

๑ ชุด
๑ ชุด

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย จะเตรียมดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษาใหมเพื่อเขาศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ............. เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความรวมมือมายังทานตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาของทาน
เพื่อจัดเตรียมระเบียบการรับสมัครนักศึกษา และคําสั่งในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
ตอไป
ทั้งนี้ ขอใหทานสงขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะดําเนินการสอบวัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
รายชื่อกรรมการออกขอสอบขอเขียนจํานวนอยางนอย ๒ คน และกรรมการสอบสัมภาษณจํานวน
๒ ชุด ๆ ละ ๓ คน (คณะกรรมการสอบสั มภาษณ ชุดที่ ๒ เปน ชุดสํารองสําหรับ กรณีที่มี ผูส อบ
สัมภาษณจํานวนมากเทานั้น โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ แตละชุดประกอบดวย ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่ในวันที่.............................................)
โดยสงรายชื่อที่รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๙
ชั้น ๘ ภายในวันที่................................................... โดยถือเปนความลับทางราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเรงดําเนินการ

(............................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตร
สาขาวิชา
ขาพเจาขอแจงรายวิชาที่จะดําเนินการสอบวัดความรูเฉพาะสาขาวิชา และขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการดังตอไปนี้
รายวิชาที่สาขาวิชาจะดําเนินการสอบวัดความรูเฉพาะสาขาวิชา

รายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ จํานวน
1.
2.
3.
4.

คน (อยางนอย 2 คน) ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ (ชุดที่ 1) จํานวน 3 คน ดังนี้
1.
ทําหนาที่ ประธานกรรมการ
2.
ทําหนาที่ กรรมการ
3.
ทําหนาที่ กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ (ชุดที่ 2) จํานวน 3 คน ดังนี้
1.
ทําหนาที่ ประธานกรรมการ
2.
ทําหนาที่ กรรมการ
3.
ทําหนาที่ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ
(
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

/

/

)

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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 ยื่นคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ (บ.1) (แนบโครงรางฯ อยางยอ 10 ชุด)
** บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมตั ิหัวขอและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ **
 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)
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ
 1. สรางเครื่องมือ 2. ขออนุมัติแตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญ 3. เก็บรวบรวมขอมูล
4. วิเคราะหขอมูล 5. เขียนวิทยานิพนธ
 ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ (แบบวิทยานิพนธอยางละเอียด 7 เลม/
ภาคนิพนธอยางละเอียด 4 เลม) (บ.6)
 สอบปองกันวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
- สอบไมผานใหสอบใหมภายใน 30 วัน หลังการสอบครั้งแรก - สอบไมผานครั้งที่ 2 ใหเสนอหัวขอใหม
 แกไขและสงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ ไมตองเย็บเลม 1 ชุด (ภายใน 30 วัน) (บ.8)
 สงวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ ที่ตรวจรูปแบบเสร็จแลว
และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองแลว (วิทยานิพนธ 7 เลม/ภาคนิพนธ 4 เลม) สงพรอม บ.9
และขอมูลวิทยานิพนธที่สมบูรณ ไรทใส CD จํานวน 1 แผน

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

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

นักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
โดยผานการปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

ไมผา น

นักศึกษารับเรื่องไปดําเนินการแกไขและ
สงเรื่องกลับบัณฑิตวิทยาลัย

ตรวจสอบคุณสมบัติการเปนอาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง
แนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ที่ 446/2551
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2551

ผาน
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ
และอนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธ

ไมผา น

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธ ของนักศึกษาใหคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาพิจารณาให
ความเห็นชอบ

าน ยทําคําสั่งอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/
บัณฑิตวิทผยาลั
ภาคนิพนธ และแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกในฐานขอมูล

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

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

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

26

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน
นักศึกษาตองสงเลมวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ พรอมกับ
คํารอง บ.8 ดาวนโหลดไดที่
http://www.nrru.ac.th/grad/ เมนู แบบฟอรมตาง ๆ
กรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ลงนามรับรอง

นักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
ที่ฝายมาตรฐานการศึกษา

ฝายมาตรฐาน
การศึกษา ตรวจสอบ
รูปแบบ

ใชเวลาตรวจ
ประมาณ 7 วัน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เผยแพรงานวิจยั
บัณฑิตวิทยาลัยประทับตรา ลงรับวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธฉบับสมบูรณ

นักศึกษาสงไฟล CD ตนฉบับวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ พรอมหนาอนุมัติลงนาม
โดยอาจารยที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการสอบ
ครบถวน

ไมผา น
นักศึกษานํากลับไปแกไข
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง
การสงวิทยานิพนธเพือ่ ขออนุมัติผลการสําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่
9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
- ตรวจสอบเกณฑตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 13.2
และ 13.3
- ตรวจสอบเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั จากวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557
CD ตนฉบับวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
ตองไรทเปนรูปแบบ Word File
และ PDF File จํานวน 1 แผน

นักศึกษาดําเนินการ
ทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษา

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอน
นักศึกษาดําเนินการทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษา
ที่บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทํารายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน ไม
ทะเบียนตรวจสอบ

เปนไปตามเงื่อนไข
สงเรื่องเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

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

ไมเปนไปตามเงื่อนไข
แจงนักศึกษา

ตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศ
ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550

มีมติเห็นชอบ

เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
มีมติเห็นชอบ

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

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

นักศึกษากรอกคํารองโดยผานการ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
นักศึกษายื่นใบคํารองตอประธานสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาและลงนาม

ยื่นเอกสารที่งานมาตรฐานการศึกษา ชัน้ 8 อาคาร 9
บัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษามายื่นใบคํารองที่บัณฑิตวิทยาลัย
ไมเปนไปตามเงื่อนไข
บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ

นักศึกษา
รับเรื่องคืน

เปนไปตามเงื่อนไข
บัณฑิตวิทยาลัยทําบันทึกแจงทางสาขาวิชา
เพื่อกําหนดคณะกรรมการ และบัณฑิตวิทยาลัย
ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติใหทาง
สาขาวิชาแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด
1. คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ
(อาจารยผูสอนตามสาขาวิชานั้น ๆ)
2. คณะกรรมการควบคุมการสอบ

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดาํ เนินการ
ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
รายงานผลใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน
1 สัปดาห

สําหรับนักศึกษาที่สอบไมผานใหมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก
2 ครั้ง โดยยื่นคํารองขอสอบใหม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศผลการสอบ
ทางเว็บไซตและติดประกาศ ณ สํานักงาน

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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การสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
นักศึกษากรอกคํารองโดยผาน
การเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป

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

นักศึกษายื่นใบคํารองตอประธานสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาและลงนาม
ยื่นเอกสารที่งานมาตรฐานการศึกษา ชัน้ 8 อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษามายื่นใบคํารองที่บัณฑิตวิทยาลัย
ไมเปนไปตามเงื่อนไข
บัณฑิต
วิทยาลัย
ตรวจสอ

นักศึกษา
รับเรื่องคืน

ครั้งแรก
ไมตองจายคาธรรมเนียม

เปนไปตามเงื่อนไข
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

การจายคาธรรมเนียม
การสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําโครงการจัดซื้อขอสอบ
และแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ

ครั้งตอไป
ตองจายคาธรรมเนียม

คณะกรรมการดําเนินการสอบ
ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลใหบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยทราบภายใน 2 สัปดาห
หลังวันสอบ
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

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศผลการสอบ
ทางเว็บไซตและติดประกาศ
ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอน
นักศึกษากรอกคํารองโดยผานความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป

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

นักศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ไมเปนไปตามเงื่อนไข
นักศึกษารับเรื่องคืน

เปนไปตามเงื่อนไข
บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกแจงตอสาขาวิชาเพื่อเสนอการกําหนด
ขอบขายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู/
การออกขอสอบ (วิชาบังคับ/วิชาเลือก)
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู

แตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
ในการออกขอสอบตามขอบขายเนื้อหาของ
แตละสาขาวิชาทั้งวิชาบังคับ/วิชาเลือก

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์สอบ
วันเวลาและสถานทีส่ อบ
นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู
ที่กองคลัง
บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวบคะแนน เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการตัดสินผลการสอบประมวลความรูนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบประมวลความรู

นักศึกษาที่ยื่นสอบครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบประมวล
ความรู ครั้งละ 1,000 บาท ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวย การ
รับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
ติดประกาศที่บัณฑิตวิทยาลัย และประกาศ
ลงเว็บไซต www.nrru.ac.th/grad

บัณฑิตวิทยาลัยจัดเก็บหลักฐานการสอบประมวลความรู
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ขอควรทราบ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ขอ 39
2. นักศึกษาที่สอบไมผาน (NP) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวล
ความรูไมเกิน 3 ครั้ง และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานักศึกษาสอบตก
ในการสอบครั้งนั้น

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน
นักศึกษากรอกคํารองและยื่นเรื่องการขอโอนรายวิชาตอบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ลงนามใหความเห็นชอบในแบบคํารอง

สามารถดาวนโหลดไดที่

http://www.nrru.ac.th/
grad/ เมนู แบบฟอรม

ตาง ๆ คลิกเลือก
คํารองขอโอนรายวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย ประสานใหสาขาวิชาเสนอชื่อคณะกรรมการมาเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการเทียบโอนหนวยกิตและการเทียบโอนความรู/ ประสบการณ
และใหหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ของแตละสาขาวิชา

คณะกรรมการ
ประชุมเพื่อ
พิจารณา

ไมเปนไปตามเงื่อนไข บัณฑิตวิทยาลัยรับบันทึก

แจงผลการพิจารณา

เปนไปตามเงื่อนไข
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิตามมติที่ประชุม/แจงใหนักศึกษาทราบ
ชําระเงินที่กองคลัง
คาธรรมเนียมการ
โอนหนวยกิต
หนวยกิตละ 100

นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอน
บัณฑิตวิทยาลัยแจงผลตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อลงขอมูลการเทียบโอน
บัณฑิตวิทยาลัยเก็บขอมูลการเทียบโอน
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผูยืมเงินมาติดตอขอยืมเงินทดรองจาย
(ตองดําเนินการกอนวันทํากิจกรรมอยางนอย 2 วันทําการ)

ทํารายการยืมเงินในระบบการเงิน MIS ของมหาวิทยาลัย
(ตรวจสอบจากคําสั่งไปราชการหรือโครงการที่ไดรับอนุมตั ิแลว)
เพื่อทําการปริ้นใบขอยืม ลงนามในสัญญายืมเงิน

สงสัญญายืมเงินไปที่
กองคลังและการเงิน
ของมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบวา
ตองแกไขจาก
ขั้นตอนใด

ไมเปนไปตามเงื่อนไข

เปนไปตามเงื่อนไข
ผูยืมเงิน ติดตอขอรับเงินที่กองคลังและการเงิน
ตามวันที่กําหนดในสัญญายืมเงิน

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาจารยผูสอนประจํารายวิชาติดตอและเขียนแบบฟอรมจัดทําโครงการ
เจาหนาจัดทําโครงการ หนังสือเชิญ กําหนดการ
หลังจากยื่นแบบฟอรม 3 วันทําการ อาจารยผูสอนประจํารายวิชา
ลงนามในโครงการเพื่อขอเสนอโครงการ
เจาหนาที่เสนอประธานสาขาวิชา และเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผูสง......................................................

** ติดตอรับโครงการเพื่อดําเนินการตอ
หลังจากยื่นแบบฟอรม 3 วันทําการ **

วันที่สง.................................................

แบบฟอรมจัดทําโครงการเชิญวิทยากรรายวิชา ภาค  ปกติ  พิเศษ
 สํารองจาย  ยืมเงิน ผูยืม (โปรดระบุ)..........................................................................................
รหัสวิชา.......................................ชื่อวิชา......................................................................................................................
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชา...........................................................................รุนที่.......................จํานวน....................คน
ชื่อวิทยากร....................................................................................................................................................................
ตําแหนง/หนวยงานของวิทยากร....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป.....................................เวลา...........................................หองบรรยาย.......................................................
หัวขอเรื่องในการบรรยาย.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ........................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงคของโครงการ.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผลที่คาดวาจะไดรับ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผูรับ........................................................
วันที่รับ....................................................
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และ
เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิก ารนี้ เรีย กว า “เกณฑม าตรฐานหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิตศึ กษา พ.ศ.
๒๕๔๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุก
สาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และใหใชขอบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓”
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒”
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
๔.๑ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง มุ ง ให มี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียงิ่ ขึ้น และควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ
โดยกระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่น ๆ ได
อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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๕. ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอนใหกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาใดที่จัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง
ดังนี้
ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่นใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
๖.๕ การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๖ วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๗. โครงสรางหลักสูตร
๗.๑ ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยแบง
การศึกษาเปน ๒ แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิ ทยานิพนธ ซึ่งมี คา เทีย บได ไม นอยกว า ๓๖ หนว ยกิ ต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวย
กิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมี
การคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
๗.๓ ปริญ ญาเอก แบ งการศึก ษาเป น ๒ แบบ โดยเน นการวิจั ยเพื่อ พัฒ นานัก วิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ
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แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต
แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘
หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒
หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
๘. การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาหรือ
วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีความรู
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตรใดเทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้
๙.๑ ปริญญาโท
๙.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน
๙.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๑.๓ อาจารยผูส อบวิทยานิ พนธ ตอ งประกอบดวยอาจารยป ระจําและผูทรงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปน
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ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๑.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๙.๒ ปริญญาเอก
๙.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน จํานวนอยางนอย ๓ คน
๙.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๒.๓ อาจารยผูส อบวิทยานิ พนธ ตอ งประกอบดวยอาจารยป ระจําและผูทรงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๒.๔ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม
๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
๑๐.๑ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา
๕ คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน
๑๐.๒ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษา
ที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
๑๐.๓ อาจารยผูรั บผิดชอบหลั กสูตร ตองทําหน าที่อาจารย ที่ปรึก ษาวิท ยานิพ นธและ/หรื อ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
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๑๑.๒ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จะต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ

๑๑.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๑๑.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียน
ดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา
๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาคเรียนปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละ
หลักสูตร ดังนี้
๑๒.๑ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให ใ ช เ วลาศึ ก ษาไม เ กิ น
๓ ปการศึกษา
๑๒.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
๑๒.๓ ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษา
ไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
๖ ปการศึกษาการลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดหนวยกิตที่ให
ลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนดขางตนในสัดสวนที่
เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนที่มีจํานวน
หนวยกิตแตกตา งไปจากเกณฑ ขางตนก็อาจทํา ได แตทั้งนี้ตอ งไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวน
หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา
๑๓.๒ ปริญญาโท
๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและ
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
๑๓.๓ ปริญญาเอก
๑๓.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์
ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งจะตอง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย
๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๑๔. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
๑๔.๒ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให ใ ช ชื่อ ว า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง (Higher
Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณี ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ไ ด กํ า หนดชื่ อ ไว ใ นพระราชกฤษฎี ก าหรื อ กรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม มี ก ารตรา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ให ทุ ก หลั ก สู ต รกํ า หนดระบบการประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รให ชั ด เจน ซึ่ ง อย า งน อ ย
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 และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
๑๗. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริ หารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารนี้เ รียกวา “แนวทางการบริห ารเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดั บ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้ เปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุก
สาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมสึกษา
และควรกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานการศึ ก ษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ จํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตร สัดสวนนักศึกษาตออาจารยผูสอน
๔. ระบบการจัดการศึกษา
เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ กํ า หนดให ใ ช ร ะบบทวิ ภ าคเป น ระบบมาตรฐานในการจั ด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบ
เดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกัน อาทิ ระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาค กรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่นจะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไวในหลักสูตรให
ชัดเจน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา
การคิดหนวยกิตรายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทําโครงการหือ
กิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบ
ทวิภาค
อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชาตาง ๆ
จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควร
จัดใหมีเนื้อหาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชา
เบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

48

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๖. การเปดสอนหลักสูตระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ
รอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคม รวมทั้งการมุงเนนการ
เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม
สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา) ควรเปน
ภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัย ชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนในการเปดสอนและตอง
คํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเปนสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มี
การเปดสอนอยูแลวในสถาบันอื่น
๗. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
๗.๑ คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ซึ่งมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้งไดรับตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น
๗.๒ อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)
ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได และตองทํา
หนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่ง หลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เทานั้น
ในกรณี ที่เ ปน หลัก สูต รร วมระหวา งสถาบัน หรือ หลั กสู ตรความร วมมือ ของหลายสถาบั น
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยในความหมายของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
๗.๓ อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย
ในแตละหลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา สําหรับผูที่จะไดรับการแตงตั้ง
เปนคณาจารยทั้ง ๒ ประเภทดังกลาวในระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนในการทําหนาที่อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและอาจารยผูสอนตามเกณฑที่
กําหนด โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา และใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเผยแพร ข อ มู ล ดั ง กล า วเพื่ อ ประโยชน ใ นการผดุ ง รั ก ษามาตรฐานและคุ ณ ภาพ
การศึกษาสืบไป
๗.๔ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามและประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๗.๕ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม
อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
๗.๖ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณา
ดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจําใน
สถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนบุคลากรประจําใน
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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สถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น ๆ เปนที่
ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ ๙
ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
ในกรณีหลักสูตปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณี ๆ ไป โดยความเปนชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย
ผู ไ ด รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ละศาสตราจารย พิ เ ศษ ให ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับ
ใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
๘. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกาที่
ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย
๙. การสอบผานภาษาตางประเทศ
เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกําหนดใหตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย
๑ ภาษา เกณฑ ดั ง กล า วให ใ ช กั บ ผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คล ผู เ รี ย นในหลั ก สู ต รเดี ย วกั น ไม จํ า เป น ต อ งเรี ย น
ภาษาตางประเทศภาษาเดียวกันก็ได ภาษาตางประเทศในที่นี้ หมายถึง ภาษาที่เปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา
ความรูเพื่อทําวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหากผูเรียนชาวตางประเทศรายใดมีการทํา
วิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย ยอมใหกําหนดเปนภาษาไทยได ยกเวนกรณีที่ผูเรียนเปนคนไทย ตอง
กําหนดเปนภาษาตางประเทศ สวนหลักสูตรที่เปดสอนเปนภาษาไทยตองกําหนเปนภาษาตางประเทศเทานั้น
๑๐. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากตําราตาง ๆ ที่จะใช
ศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง สวนใหญจะเปนตําราภาษาอังกฤษและควรใหความสําคัญกับ
ภาษาไทยเพื่อเปนเอกลักษณและภาคภูมิใจในความเปนไทย
๑๑. การสอบวิทยานิพนธ ควรเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยเฉพาะวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได
๑๒. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว
ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
๑๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่
เปดสอนได
๑๒.๒ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได
และมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
๑๒.๓ สถาบั น ที่ จ ะเป ด สอนต องมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพร อ มที่ จะรองรั บ และสนั บ สนุ น
งานวิจัยของผูเรียน
๑๒.๔ สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
๑๒.๕ สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได
๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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๑๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา
๑๓.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มรี ะยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือเทียบเทาปริญญาโท
สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท
มากอน
๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
ปริญญาและชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหรือรับรอง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ
๑๕. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒), ๓๕ และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ข อ บั ง คั บ สภาประจํ า สถาบั น ราชภั ฏ นครราชสี ม า ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓”
(๒) “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓”
(๓) “ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑”
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช
ขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“บัณฑิตศึ กษา” หมายความวา การศึกษาในระดั บประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ปริ ญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการ
“การศึก ษาภาคพิ เศษ” หมายความว า การจั ดการศึก ษาในวัน หยุ ดและ/หรือ นอกเวลา
ราชการ
“สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งจาก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหทําหนาที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน
ขอ ๕ เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยอาจกําหนด
วิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
สวนการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และมิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว ใหมหาวิทยาลัยกําหนดและทําเปนประกาศ
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้ มีอํานาจวินิจฉัย ตีความและออกคําสั่ง
ประกาศหรือแนวปฏิบัติ เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ ๗ ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาคสําหรับนักศึกษาทุกประเภทโดย ๑ ปการศึกษาแบง
ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจ
จัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลา จํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษา
ปกติ
ขอ ๘ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนแบบสะสมหนวยกิต โดย ๑ หนวยกิต ตองจัดการ
เรียนการสอนไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
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 เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขั้นปริญญาบัณฑิต
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
(๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามหลักสูตรการศึกษาในขอ ๙ โดยหลักเกณฑ
การเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๑ โครงสรางของหลักสูตร
(๑) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา ๓๖ หนวยกิต หลักสูตรนี้มี ๒ แผน
(๒.๑) แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีได ๒
แบบ คือ
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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แบบ ก๑ ประกอบด ว ยวิ ท ยานิ พ นธ ไ ม น อ ยกว า ๓๖ หน ว ยกิ ต และ
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะ
ตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก๒ ประกอบด ว ยวิ ท ยานิ พ นธ ไ ม น อ ยกว า ๑๒ หน ว ยกิ ต และ
รายวิชาไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๒.๒) แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา และทําภาคนิพนธ ๖
หนวยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหมและมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนี้มี ๒ แบบ คือ
แบบ ๑ เป นหลั กสู ตรที่ เน น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ทยานิ พนธ ซึ่ ง หลั กสู ตรอาจ
กําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวยกิต ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริ ญญามหาบัณฑิตจะตอ งทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา ๗๒ หนวยกิต
ทั้ง นี้ วิ ทยานิ พนธต ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต องมีม าตรฐานและคุ ณภาพ
เดียวกัน
แบบ ๒ เป น หลั ก สู ต รที่ เ น น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ละมี ก ารเรี ย น
รายวิชา ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จ ปริญญาบัณฑิต จะตอ งทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ ต ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต อ งมี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ
เดียวกัน
ขอ ๑๒ กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน ๓ ป
การศึกษา
(๒) หลั ก สู ต รปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ให ใ ช ร ะยะเวลาการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รจนสํ า เร็ จ
การศึกษาอยางมากไมเกิน ๕ ปการศึกษา
(๓) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให ใ ช ร ะยะเวลาการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รจนสํ า เร็ จ
การศึกษาอยางมาก สําหรับนักศึกษาวุฒิเริ่มตนตางกัน ดังนี้
(๓.๑) นักศึกษาวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
(๓.๒) นักศึกษาวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
ขอ ๑๓ การนับระยะเวลาเปนปการศึกษา ตามขอ ๑๒(๑), ๑๒(๒) และ ๑๒(๓) ใหนับตั้งแตวันที่
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
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หมวด ๓
การรับเขาเปนนักศึกษา
ขอ ๑๔ คุณสมบัติของผูเขาเปนนักศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทา
(๒) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้น สู ง จะต อ งเป น ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือ
ปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ ผูเขาเปนนักศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๕ การรับเขาเปนนักศึกษา ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) สอบคัดเลือก
(๒) คัดเลือก
(๓) รับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๔) รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(๑) ผูที่ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตองมารายงานตัวพรอมหลักฐาน ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนักศึกษาที่ไมมารายงานตัวเปนนักศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่กําหนด เปนอันหมดสิทธิ์ที่จะเขาเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ใหนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นักศึกษารายงานตัว
หมวด ๔
การลงทะเบียน
ขอ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) กํ า หนดวั น และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น และขอเพิ่ ม -ถอนรายวิ ช า ให เ ป น ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาผูใดลงทะเบียนเรียน
หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนดจะตองชําระคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๓) ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใดของแตละประเภทการจัดการศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
(๔) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชาโดยสมบู ร ณ ใ นภาคการศึ ก ษาใดภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณี
พิเศษจากมหาวิทยาลัย
(๕) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นักศึกษาตอง
เรียนและสอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได
ขอ ๑๘ จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งลงทะเบี ย นในแต ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ให เ ป น ไปตามระบบการจั ด
การศึกษา ในขอ ๗ และประเภทการจัดการศึกษาในขอ ๘ นอกจากนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในภาค
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ฤดูรอนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต และหากนักศึกษาจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน ตองไดรับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
(๑) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
(๒) จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน
หนวยกิตสะสม
(๓) รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ต่ําสุด
แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
(๔) มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานในสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไมมีหนวยกิต และจะตองสอบผาน โดยไดผล
การเรียนในระดับ P
ขอ ๒๑ การยกเลิกการเรียนรายวิชาใด ๆ นักศึกษาตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2
สัปดาห โดยไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จการศึกษา
ตองลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๓ การประเมินผลการเรียนรายวิชา
(๑) การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา ใหใชระบบมีคาระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ความหมายของระดับคะแนน คาระดับคะแนน
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
* ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่สอบไดตองไมต่ํากวา C ยกเวน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา B
(๒)
การประเมิ น ผลที่ ไ ม เ ป น ระบบมี ค า ระดั บ คะแนนให ป ระเมิ น ผลโดยใช ร ะดั บ
การประเมินผลเปนสัญลักษณ ดังนี้

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

58

(Satisfactory)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับการประเมินผล
S

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบตั ิ การฝกงานเปนที่พอใจ

U

ผลการเรียนการฝกงานไมเปนที่พอใจ (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 การประเมิ น ผลการสอบพิ เ ศษตามข อ กํ า หนดของหลั ก สู ต ร ได แ ก การสอบ
ภาษาตางประเทศ (Foreign Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ
การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบ ใหผลการประเมินเปนดังนี้
ระดับการประเมินผล
ความหมาย
P
ผาน (Pass)
NP
ไมผาน (Not Pass)
ขอ ๒๕ การประเมินคุณ ภาพวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กระบวนการวิจัย
การเขียน และการสอบปากเปลา เปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
การประเมินใหกระทําหลังจากนักศึกษาสอบปากเปลาแลว และใหผลการประเมินเปนดังนี้
ระดับการประเมินผล
ความหมาย
Excellent
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม
Good
ผลการประเมินขั้นดี
Pass
ผลการประเมินขั้นผาน
Fail
ผลการประเมินขั้นไมผาน
ขอ ๒๖ การนับจํานวนหนวยกิตและการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับคะแนนตามขอ ๒๓(๑) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนในรายวิชาใด ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับคะแนนที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ดวย
(๒) การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตร ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดระดับคา C ขึ้นไปเทานั้น
(๓) คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิต ของภาคการศึกษานั้น
(๔) คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชา
ที่เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
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(๕) การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่ ๒
ที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๗ การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ
นั ก ศึ ก ษาที่ เ จตนาทุ จ ริ ต หรื อ ทํ า การทุ จ ริ ต ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาหรื อ การสอบ
อาจไดรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ปรับตกในรายวิชานั้น
(๒) ปรับตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปการศึกษา
(๓) พนจากสถานภาพนักศึกษา
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก
ขอ ๒๘ สถานภาพนักศึกษา เปนดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ได แ ก ผู ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กและขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย และเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
(๒) นักศึกษาวิสามัญ ไดแก ผูที่ไดรับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่
หลักสูตรกําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(๑) และหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนักศึกษาทดลองศึกษา
(๓) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบวัดคุณสมบัติผานและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหทําวิทยานิพนธได
(๔) นั ก ศึ ก ษาสมทบ ได แ ก นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
มหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด
(๕) ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหเขารวมศึกษา
ในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนนักศึกษา
ขอ ๒๙ การลาพักการเรียน
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในกรณีใด กรณีหนึ่ง ตอไปนี้
(๑.๑) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควร สนับสนุน
(๑.๒) ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทย
(๑.๓) มี เ หตุ จํ า เป น ส ว นตั ว โดยอาจยื่ น คํ า ร อ งขอลาพั ก การเรี ย นได ถ า มี ส ภาพ
นักศึกษามาแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
(๒) การลาพั ก การเรี ย น นั ก ศึ ก ษาต อ งยื่ น คํ า ร อ งภายใน ๔ สั ป ดาห นั บ แต เ ป ด ภาค
การศึกษาของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาของภาคการศึกษานั้น
และมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
(๓) การลาพักการเรียนใหอนุมัติครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ถานักศึกษายังมีความจําเปนที่
จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ ๒๙(๒)
(๔) ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ ๓๐ การลาออก
นั กศึ กษาที่ ประสงค จ ะลาออกจากความเป นนั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย ให ยื่ น คํ า ร อ งต อ
มหาวิทยาลัย และมีผลเมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติ
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นักศึกษา
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ขอ ๓๑ การพนจากสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาพนจากสถานภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก
(๓) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
(๓.๑) ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(๓.๒) เมื่อ พ น กํ า หนดเวลา ๑ ภาคการศึ กษาแล ว ไม ชํา ระเงิ น เพื่อ รั ก ษาสภาพ

(๓.๓) ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๑๔
(๓.๔) ได คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาต่ํากวา ๒.๕๐
(๓.๕) ได คะแนนเฉลี่ย สะสมต่ํา กวา ๓.๐๐ แต สูง กวา ๒.๕๐ และไม สามารถทํ า
คะแนนเฉลี่ยสะสมไดตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
(๓.๕.๑) ภาคการศึ ก ษาถั ด ไปสํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนียบัตร
บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
(๓.๕.๒) สองภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๓.๖) สอบประมวลความรูหรือสอบวัดคุณสมบัติ ๓ ครั้งแลวยังไมผาน
(๓.๗) เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามขอ ๒๙(๒) ไดคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา
แรกต่ํากวา ๓.๐๐
(๓.๘) ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ ๑๒
(๓.๙) ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบตามขอ ๒๗
(๓.๑๐) มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
(๓.๑๑) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
(๓.๑๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ตาย
หมวด ๗
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหนวยกิต
ขอ ๓๒ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยไม
ต่ํากวา ๓.๐๐ ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ ๓๓ การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิตใหใชเกณฑดังนี้
(๑) การโอนหนวยกิต นักศึกษาอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไดเคยศึกษามาแลว ไดเฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับคะแนน B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิตรายวิชา
ที่ขอโอนมาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก ทั้งนี้ รายวิชา
ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน ๕ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
การขอโอนหนวยกิต รายวิชา ตองไดรั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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(๒) การรับและเทีย บโอนหนวยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือเทียบโอนหน วยกิ ต
รายวิชา หรือวิทยานิพนธ จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ ที่สามารถ
วัดมาตรฐานได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๔ การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนความรูและประสบการณการทํางานจากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
มหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร
ใหเริ่มนับตั้งแตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
(๒) นักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๓๔
(๓) นักศึกษารับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ ๑๒
ขอ ๓๖ การคืนสภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจคืนสถานภาพนักศึกษาใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่การชําระเงินไม
เปนไปตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๘
การสอบพิเศษ วิทยานิพนธและภาคนิพนธ
ขอ ๓๗ การสอบภาษาตางประเทศ
(๑) นักศึ กษาหลักสูต รปริ ญญามหาบัณ ฑิต หลักสูต รประกาศนียบัต รบัณฑิ ตชั้นสู งและ
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอย ๑ ภาษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
(๒) การประเมินผลการสอบ นักศึกษาจะตองไดระดับ P
ขอ ๓๘ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
(๒) การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในสาขาวิชาและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานักศึกษา
มีความรูพื้นฐานและมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ
(๓) ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติคือ
(๓.๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑
ปการศึกษา และผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
(๓.๒) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐ และลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรเมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติตั้งแตภาคการศึกษานั้นเปนตนไป
(๔) วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๕) นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบไม ผ าน (NP) จะตอ งสอบแก ตั วใหม ทั้ ง นี้ นัก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ส อบวั ด
คุณสมบัติไมเกิน ๓ ครั้ง และหากนักศึกษาขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานักศึกษาสอบตกในครั้งนั้น
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ขอ ๓๙ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองสอบผานการสอบประมวล

มหาวิทยาลัย

(๒) วั น เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู ใ ห เ ป น ไปตามประกาศของ

(๓) นักศึกษาที่สอบไมผาน (NP) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวล
ความรูไมเกิน ๓ ครั้ง และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานักศึกษาสอบตกในการสอบ
ครั้งนั้น
ขอ ๔๐ วิทยานิพนธ
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตอง
ทําวิทยานิพนธ
(๒) นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธเมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวไม
นอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(๓) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๓.๑) วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวยประธาน ๑ คน
และกรรมการ ๑ คน ในกรณีที่มีความจําเปน อาจเสนอกรรมการเพิ่มไดอีก ๑ คน
(๓.๒) วิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (Dissertation) ประกอบด ว ย
ประธาน ๑ คน และกรรมการ ๒ คน ในกรณีที่มีความจําเปน อาจเสนอกรรมการเพิ่มไดอีก ๑ คน
ประธานและกรรมการที่ป รึ กษาวิ ทยานิพ นธจ ะต องมี คุณ สมบั ติ ต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๓.๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตอบัณ ฑิตวิทยาลัยและอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเปน
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธได แตตองมีอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ คน และตองไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(๓.๔) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย
สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได ในกรณี
ที่มีความจําเปนอยางยิ่ง เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม
(๔) คณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธประกอบดวย ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางนอย ๑ คน กรรมการบริหารหลักสูตรที่ไมใชกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางนอย ๑ คน และจะตองมีกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธไมต่ํากวา
๕ คน ทั้งนี้ คุณสมบัติของคณะกรรมการจะตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง
คณะ กรรมการอีก ๑ คนและผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก ๑ คน โดยการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไม
เกิน ๕ คน
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ
(๖) ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองสงใบขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
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ขอ ๔๑ ภาคนิพนธ
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ตองทําภาคนิพนธ
(๒) มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธหนึ่งคนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนกรรมการสอบภาคนิพนธ ใหเปนไปตาม ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๔) ลิขสิทธิ์ของภาคนิพนธซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองสงใบขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในภาคนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
การสงภาคนิพนธฉบับสมบูรณ
หมวด ๙
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ ๔๒ การขอรับปริญญา
(๑) ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรตอมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
(๒.๑) มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามที่กําหนดในขอ ๑๒
(๒.๒) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
(๒.๓) ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก๑ และแบบ ก๒
(๒.๔) เสนอวิทยานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาวิทยานิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(๒.๕) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒.๖) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (Proceeding)
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
(๒.๗) สอบผานการสอบประมวลความรู
(๒.๘) เสนอภาคนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาภาคนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(๒.๙) สงภาคนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๒.๑๐) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
(๒.๑๑) สอบผานภาษาตางประเทศ
(๒.๑๒) สอบผานการสอบประมวลความรู
(๒.๑๓) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ ต ามมาตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย สอบผ า นการสอบ
วิทยานิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(๒.๑๔) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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(๒.๑๕) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ ใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ ๔๓ การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่ไดยื่นความจํานงขอรับปริญญา
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ ๔๒(๒) และมี ค วามประพฤติ ดี ต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตร
หมวด ๑๐
การประกันคุณภาพ
ขอ ๔๔ ทุ ก หลั กสู ต รจะต อ งกํ า หนดระบบประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รให ชัด เจนซึ่ ง อย า งน อ ย
ประกอบดวยสาระสําคัญ ๔ ประการ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
(๔) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ ๔๕ ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๆ
๕ ป
ขอ ๔๖ หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไมนอยกวา ๕ คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน
ในกรณี เ ป น หลั ก สู ต รร ว มระหว า งสถาบั น หรื อ หลั ก สู ต รความร ว มมื อ ของหลายสถาบั น
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้นใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตรได
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
บทเฉพาะกาล
ในกรณีที่มีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับ
กอ น โดยที่ข อ ความเดิม เอื้ อประโยชน แก นั ก ศึก ษาที่เ ข า ศึก ษาในขณะที่ ข อ บัง คั บ ฉบั บ นั้ นมี ผ ลบัง คั บ ใช ให
อธิการบดีมีอํานาจพิจารณานําขอบังคับเดิมที่ถูกยกเลิกไปแลว ในสวนที่เปนคุณแกนักศึกษาที่เขาศึกษากอนที่
ขอบังคับฉบับนี้มีผล จนกวานักศึกษานั้นจะพนสถานภาพการเปนนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุง 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 ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับ ดังนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความ ในขอ ๒๓ วรรค ๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่
ตองไมต่ํากวา C ยกเวนในหมวดวิชาเฉพาะดาน ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก คาระดับคะแนนที่ถือวา
สอบไดตองไมต่ํากวา B”
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๘ (๓(๓.๒)) และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี แบบ ๒ ที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐ โดยลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ และมีผลการเรียนสอบไดครบถวนตามหลักสูตรแลวใน
ภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติตั้งแตภาคการศึกษานั้นเปนตนไป”
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอความในขอ ๔๐ (๓(๓.๒)) และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“(๓.๒) วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย
ประธาน ๑ คน และกรรมการ ๑ คน ในกรณีที่จําเปนอาจเสนอกรรมการเพิ่มไดอีก ๑ คน”
ขอ ๖
ในขอ ๔๒ (๒) นักศึกษาที่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตได
ตองมีคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะผูรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ใหยกเลิกขอความ “(๒.๑๒) สอบผานการสอบประมวลความรู”
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และเรื่ อ งแนวทางการบริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และโดยมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันศุกรที่ ๖
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความ ในขอ ๔๐ (๓(๓.๑)) และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“(๓.๑) วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ๑ คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนอกรรมการเพิ่มไดอีก ๑ คน”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย การใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ จึงใหออก
ขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒"
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"อธิการบดี" หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"ขาราชการ" หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
ขอ ๔ การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ อาจกระทําไดดังนี้
๔.๑ การวิจัย
๔.๒ การแตงหรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ
๔.๓ การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอยางอื่น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการดังกลาว หากมีความจําเปนตองคนควาวิจัย
หรือเก็บขอมูลประกอบการปฏิบัติงานในตางประเทศก็ใหกระทําได
ขอ ๕ ขาราชการที่จะไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตองมีคุณสมบัติและขอกําหนด
ดังนี้
๕.๑ อายุไมเกิน ๕๗ ป นับถึงวันยื่นคําขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
๕.๒ เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและ/
หรือวิจัย
๕.๓ เปนผูปฏิบัติราชการดวยดีมีความประพฤติเรียบรอย และไมเปนผูที่อยูในระหวางถูก
สอบสวนทางวินัย
๕.๔ ตองปฏิบัติงานในตําแหนงตามขอ ๕.๒ มาเปนเวลาไมนอยกวา ๖ ป จนถึงวันยื่นคําขอ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ แตมิใหนับระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาฝกอบรม ดูงาน หรือ
การไปปฏิบัติการวิจัยเขาดวย ทั้งนี้ ใหนับเวลาราชการที่ตอเนื่องกันในตําแหนงดังกลาวในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ของรัฐเขาดวย แตตองไมเกิน ๓ ป

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

68

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอ ๖ การใหขาราชการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนทางวิชาการใหถือปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ ครั้งแรก ไมเกิน ๑๒ เดือน
๖.๒ ครั้งที่ ๒ จะตองมีวันกลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา ๓ ป และอนุมัติไดไมเกิน ๖ เดือน
๖.๓ ครั้งตอไป จะตองมีวันกลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา ๖ ป และอนุมัติไดไมเกิน ๖ เดือน
ในระหวาง การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จะไมไดรับอนุมัติใหเบิกคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก จากมหาวิทยาลัยไมวากรณีใดทั้งสิ้น
ขอ ๗ ใหม หาวิท ยาลั ยเปน ผูพิ จารณาอนุ มัติ ใหข าราชการไปปฏิ บัติ งานเพื่ อเพิ่ม พูนความรู ทาง
วิชาการ โดยใหผูไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการยื่นคําขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อนําเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑตอไปนี้
๗.๑ ตองเปนโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางแทจริงตอ
การสอน การวิจัย หรือเปนประโยชนทางวิชาการที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบอยู
๗.๒ ตองเปนระยะเวลาที่เหมาะสมกับโครงการที่ขอไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
๗.๓ ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการประจําของคณะที่ผูนั้นสังกัดอยู และไมเปนเหตุให
ตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
๗.๔ ตองอยูในจํานวนไมเกินรอยละสิบของจํานวนคณาจารยประจําที่เปนขาราชการและที่
เปนพนักงานของคณะหรือมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในขณะที่พิจารณาและจํานวนดังกลาวใหนับอยูใน
จํานวนโควตาของผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอภายในประเทศ อนึ่งในการคํานวณจํานวนผูที่จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการนั้น ใหคิดจํานวนเลขเต็ม ถามีทศนิยมเกินครึ่งใหนับเปน ๑ คน แตถาคํานวณแลวไดไม
ถึง ๑ คน ใหนับเปน ๑ คน
ขอ ๘ มาตรการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ ดังนี้
๘.๑ ให ผู ข อไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ท างวิ ช าการ รายงานความก า วหน า ต อ
มหาวิทยาลัยทุก ๆ ๓ เดือน และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ ใหสงผลงานตอมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งเดือนนับจาก
วันครบตามสัญญา
๘.๒ ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเห็นวา รายงานความกาวหนาไมเปนไปตามโครงการที่ไดรับ
อนุมัติ มหาวิทยาลัยสามารถสั่งใหผูนั้นกลับเขามาปฏิบัติราชการไดทันที
ขอ ๙ ผูที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากมีเหตุขัดของไมสามารถ
ดําเนินโครงการดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอกลับมาปฏิบัติราชการทันที และให
รายงานตอมหาวิทยาลัย
ในระหวางที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ถาหากมหาวิทยาลัยมีคามจําเปน
จะใหกลับมาปฏิบัติราชการ ใหอธิการบดีเปนผูสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการทันที
ขอ ๑๐ ผูที่ไดรับอนุมัติใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้ มหาวิทยาลัยดําเนินมาตรการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
๑๐.๑ สั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการ
๑๐.๒ ตัดสิทธิไมใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอีก
๑๐.๓ ไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
๑๐.๔ ลงโทษทางวินัยขาราชการ
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ขอ ๑๑ การอนุญาตใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ ใหถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอื่น ในระหวางการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบประกาศ
หรือคําสั่ง และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรฐาน ๑๘(๒) และมาตรา ๔๑ วรรคสองแห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒"
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"อธิการบดี" หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
เปนที่ประจักษ โดยมีคุณวุฒิหรือประสบการณที่เกี่ยวของ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการ ประกอบดวย
(๑) คณบดี เปนประธาน
(๒) รองคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนรองประธาน
(๓) คณบดีในคณะที่มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจํานวนไมเกินสามคน
เปนกรรมการ
(๔) ประธานโปรแกรมวิชาที่มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจํานวนไมเกิน
สามคน เปนกรรมการ
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(๕) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของกรรมการทั้งหมด เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปนเลขานุการ
ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ใหมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อคณะกรรมการ โดยใหมีผลนับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๗ กรรมการตามขอ ๕ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการแตงตั้ง
ใหมได
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนคณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัว
หมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ กรรมการพน จากตํา แหน งก อนครบวาระ และไดมี การดํ า เนิ นการใหผู ใดดํา รง
ตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนง
เหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ไดใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการประจําคณะเทาที่มีอยูมีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติตามขอ ๘ ตอไป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหม
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมแลว
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ ๕ (๒) (๓) และ (๔) ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดจน
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) พัฒนาและกําหนดทิศทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย
(๕) วางแผนพัฒนาและดําเนินการหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการ
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(๖) วางระเบียบ ออกขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
(๘) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีการประชุมอยางนอยภาคการศึกษาละ
๑ ครั้ง การใดที่มีไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลมตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการจัด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมติส ภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีม า ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๒/
๒๕๕๑ เมื่อ วัน ที่ ๒๙ เดือ น กุม ภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึง ออกระเบีย บวา ดว ยการรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การรับจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑
เปนตนไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความวา การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวันเวลาราชการ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลานอกเวลาราชการ
“นักศึกษาของโครงการความรวมมือ” หมายความวา นักศึกษาในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น โดยการลงทะเบียนเรียน ในวันเวลา
ราชการ หรือนอกวันเวลาราชการ หรือขอตกลงตามโครงการความรวมมือ
“เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา เงินทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
จากนักศึกษาทุกประเภทที่เขาศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
“ศูนยการศึกษา” หมายความวา สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาภาคปกติ
และ/หรือภาคพิเศษ
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
(๑) คาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา เก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร สําหรับคาขึ้นทะเบียน
นักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แตไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
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(๒) คาประกันของเสียหาย จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
เงินคาธรรมเนียมประกันของเสียหาย เปนเงินฝากถอนคืนใหนักศึกษาที่พนสภาพ
การเปนนักศึกษาที่มิไดทําใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย โดยใหยื่นคํารองขอคืนภายในหกเดือน นับแตวัน
พนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมาขอคืนใหโอนเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๓) คาบํารุงการศึกษา เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา ใหจัดเก็บเปนแบบเหมาจายตาม
หลักสูตรสาขาวิชา อัตรา ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๔) คาบํารุงการศึกษาเรียนรวมของนักศึกษาภาคปกติเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ
หรือนักศึกษาภาคพิเศษเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) คาบํารุงศูนยการศึกษา เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา ใหจัดเก็บแตละศูนยการศึกษา
พรอมกับคาบํารุงการศึกษา อัตราใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในขอ ๕(๑) (๓) และ (๔) ใหกับ
นักศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว อาจารยพิเศษตามสัญญา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ขาราชการ โดยกําหนดเกณฑและระยะเวลาใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ คาธรรมเนียมการศึกษา ในขอ ๔ (๑) (๓) และ (๔) ไมใชบังคับกับนักศึกษา ในกรณีที่
หนวยงานเปนผูใหทุนและอัตราของทุนเปนไปตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานนั้น ๆ
ขอ ๘ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง มีดังนี้
(๑) คาสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๒) คาเอกสารทดแทนที่ มหาวิ ทยาลัยได ออกใหแ ลว ไดแก ใบรายงานผลการศึกษา
ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือเอกสารที่มหาวิทยาลัยประกาศใหมารับโดยมีกําหนดเวลา
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
การเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน
(๖) คาบํารุงการศึกษา กรณีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ภาค
การศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท
(๗) คาปรับบริการการใชสารสนเทศ ในกรณีที่นักศึกษาสงคืนหนังสือหรือสื่อการเรียน
การสอนเกินกําหนด ใหปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยการทําเปนประกาศ
(๘) คาลงทะเบียนรับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ๑,๐๐๐ บาท
(๙) คาออกเอกสารการลงทะเบียน และหนังสือรับรองตาง ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๐) คาสอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๑) คาสอบภาษาตางประเทศ (ยกเวนเฉพาะการสอบครั้งแรก) ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๒) คาธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หนวยกิตละ ๑๐๐ บาท
ขอ ๙ ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียม ไดดังนี้
(๑) นักศึกษาใหมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ ๕(๑) และ (๒) ในวันรายงานตัว
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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(๒) นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ ๕(๓) และ (๔) ภายในสามสิบวัน นับ
แตวันเปดภาคการศึกษา
เมื่อครบกําหนดเวลาชําระเงินแลว หากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจผอนผันการชําระ
คาธรรมเนียมได โดยนักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเติมตามขอ ๘ (๓)
ขอ ๑๐ นักศึกษาผูใดไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหลาพัก
การศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๘ (๔)
ขอ ๑๑ คาธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จะไมคืนใหนักศึกษาไมวากรณีใด ๆ นอกจากไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาทุก
ประเภทเพื่อจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ และบริการตาง ๆ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ในกรณีที่เงินคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการความรวมมือในแตละภาคการศึกษาไม
เกินสามลานบาท ใหมหาวิทยาลัยอนุมัติใชจายไดโดยใหทําเปนประกาศแลวแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๓ ให ม หาวิ ท ยาลั ย กําหนดเกณฑ และอั ตราการจ ายคาตอบแทนการสอน ค าตอบแทน
วิทยากร คานิเทศ คาสนับสนุนการนําเสนอวิทยานิพนธ คาเบี้ยประชุม คาบริหารจัดการ และการบริการอื่น ๆ ที่
ทําใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
ในกรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัย
โดยถือเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายไดของมหาวิทยาลัย
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘(๒) (๑๑) (๑๒) และมาตรา ๔๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย เงินยืมทดรองราชการ
ในการปฏิบัติราชการจากงบรายไดของมหาวิทยาลัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"อธิการบดี" หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา" หมายความว า พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัย โดยไดรับคาจางหรือ
คาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
"พนักงานราชการ" หมายความวา พนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
"เงินยืมทดรองราชการ" หมายความวา เงินรายไดของมหาวิทยาลัยที่พนักงานยืมไปจาย
กอนใหการปฏิบัติราชการตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ อธิการบดี มีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินทดรองราชการไดทุกรายการ ยกเวน รายการครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสราง
ขอ ๕ การยืมเงินทดรองราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะเทาที่จําเปน และมิให
อนุมัติเงินยืมรายการใหมแกผูยืมที่ยังไมไดชําระคืนเงินยืมรายการเกาใหเสร็จสิ้นกอน
ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไขการยืมเงินใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ขอ ๗ พนั กงานผู ที่มี สิ ทธิ์ ยืม เงิน ทดรองราชการตอ งไม เป นผู ที่ อยู ใ นระหว างการทดลองปฏิ บั ติ
ราชการ
ขอ ๘ พนักงานสามารถยืมเงินทดรองราชการไดไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๙ การยืมและคืนเงินยืมทดรองราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ ๑๐ ใหพนักงานราชการใชระเบียบนี้ไดโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง และเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ประกาศ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๒๕๕๐ ขอ ๓๑ และ ๓๔ กําหนดใหมหาวิทยาลัยออกประกาศ หลักเกณฑการรับและเทียบโอนหนวยกิต การเทียบ
โอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูมสี ิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน
ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองเปนผูส าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไปมาแลว
และสอบเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสาขาวิชาที่ตองการขอเทียบโอน
๒. หลักเกณฑการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิจระหวางการศึกษาในระบบ
๒.๑ เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
๒.๒ เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาที่ขอเทียบ
๒.๓ เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับ
คะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเทา หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
๒.๔ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรที่รับโอน
๒.๕ รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
๒.๖ นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา และลงทะเบียน
รายวิชาหรือวิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๒.๗ ในกรณีที่ม หาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเที ยบโอนนั กศึกษาเขาศึกษาไดไมเกิ นขั้นปและ
ภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
๓. หลักเกณฑการเทียบรายวิชาและโอนความรู/ประสบการณและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอก
ระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
๓.๑ การเทียบโอนความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๒ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา และเกณฑการตัดสิน
ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น
๓.๓ ผลการประเมินและเทียบโอนเปนหนวยกิต สําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจะตองไดไมต่ํากวา
ระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเทา หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
๓.๔ การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินผล
๓.๕ การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
๓.๖ นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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๔. คณะกรรมการเทียบโอนหนวยกิต และการเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิตโดยให
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนหนวยกิต หรือคณะกรรมการการเทียบโอนความรู/ประสบการณและให
หนวยกิต
ใหมหาวิทยาลั ยแตง ตั้งคณะกรรมการเที ยบโอนหนวยกิต หรือคณะกรรมการการเทีย บโอนความรู /
ประสบการณและใหหนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่ขอเทียบเปนราย ๆ ไป จํานวนไมเกิน ๕ คน ซึ่งประกอบดวย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาขอโอน เปนกรรมการ รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
๕. ในกรณีที่มีปญหาจากการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๕๑

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ (๓) (๔) (๕) และขอ ๑๔ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เขาศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร
๓.๑ คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
๓.๒ คาประกันของเสียหาย จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๔ คาธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แยกแสดงรายละเอียดตามบัญชีแนบทาย
ประกาศนี้
ขอ ๕ คาบํารุงการศึกษาเรียนรวมของนักศึกษาภาคปกติเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษหรือนักศึกษา
ภาคพิเศษเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหชําระเงินคาบํารุงการศึกษาเปนรายภาคการศึกษา ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
และคาหนวยกิตรายวิชาในอัตราหนวยกิตละ ๒,๐๐๐ บาท
ขอ ๖ คาบํารุงศูนยบริการการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในกรณีที่ศึกษา ณ ศูนยบริการการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไมขัด
หรือแยงกับประกาศนี้ ในกรณีเกิดปญหาจากการใชประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัย และ
สั่งการ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี

ที่ ๑๖๑ / ๒๕๕๘

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘
คาธรรมเนียมการศึกษา (คาบํารุงการศึกษา) รายภาคการศึกษา
ระดับ

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท

ครุศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

ประเภท
นักศึกษา
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ

จํานวน
ภาคการศึกษา
๒
๒
๔
๖
๔
๖
๔
๖
๔
๖
๔
๖
๔
๖
๔
๖
๙
๙

คาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ
๑๒,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

พิเศษ

๙

๔๕,๐๐๐

พิเศษ

๙

๔๕,๐๐๐

พิเศษ

๙

๔๕,๐๐๐
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เรื่อง แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ
เพื่ อ ให ก ารทํ าวิ ท ยานิ พนธ และภาคนิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษาเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จึงกําหนดแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ ไวดังนี้
๑. การทําวิทยานิพนธ
๑.๑ การลงทะเบียนวิทยานิพนธและการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
๑.๑.๑ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาอาจแยกลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ ไดตามแนว
ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เรียนตามแบบ ๒.๑ จะเสนอหัวขอวิทยานิพนธได ตอง
เรียนรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตรและสอบผานการวัดคุณสมบัติ สําหรับนักศึกษาที่เรียนตามแบบ ๑.๑ ใหอยู
ในเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
๑.๑.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก ๒ จะเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
ไดตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และมี
คุณสมบัติค รบถวนตามขอกํา หนดเฉพาะของแตละสาขาวิชา โดยเสนอผ านอาจารยที่ปรึก ษาทั่วไป สําหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก ๑ ใหอยูในเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
๑.๑.๔ นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธตามแบบ บ.๑ และแนบโครงราง
วิทยานิพนธอยางยอ จํานวน ๑๐ ชุด พรอมทั้งเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งไดแก อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
๑.๑.๕ บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธในแบบ บ.๑
แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๑.๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายใน ๓๐ วัน และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหนักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนการทํา
วิทยานิพนธ กรณีไมอนุมัตินักศึกษาตองดําเนินการใหมหรือกรณีมีมติใหปรับปรุงแกไขนักศึกษาตองแกไขตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
๑.๑.๗ เมื่ อหั วข อวิ ทยานิ พนธ ตามข อ ๑.๑.๕ ได รั บอนุ มั ติ แล วให คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรสงแบบ บ.๑ คืนบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และขอแตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายใน ๑๕ วัน
๑.๒ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ
๑.๒.๑ เมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว ใหยื่นคํารองขอสอบตามแบบ บ.
๒ พรอมแนบโครงรางวิทยานิพนธอยางละเอียดจํานวน ๗ ชุด ภายใน ๑๘๐ วัน หากไมสามารถดําเนินการไดใหถือ
วาเปนการยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองดําเนินการตาม
ขอ ๑.๑ ใหม
๑.๒.๒ ให ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเป น ผู เ สนอแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธจํานวนไมนอยกวา ๔ คน และไมเกิน ๖ คน ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษา
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วิทยานิพนธ อาจารยประจําหลักสูตรหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร โดยมีประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูที่ประธานมอบหมายเปนประธานการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
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 นักศึกษาที่สอบผานโครงรางวิท ยานิพ นธแลว ตองสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน เพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ตามแบบ บ.๓ ภายใน ๗ วัน ในกรณีนักศึกษาไมสามารถสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณภายในกําหนดได
ใหทําบันทึกขอขยายเวลาการสงไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน หากไมสามารถดําเนินการสงไดใหถือวาเปน
การยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ
๑.๑ ใหม
๑.๒.๖ หากการสอบโครงรางวิทยานิพนธในครั้งแรกไมผาน ใหสอบโครงรางวิทยานิพนธ อีก
ครั้ง ภายใน ๓๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก และหากการสอบโครงรางวิทยานิพนธครั้งที่ ๒ ไมผานอีก ใหถือวาเปน
การยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ
๑.๑ ใหม
๑.๒.๗ นักศึกษาตองสอบผานโครงรางวิทยานิพนธกอนสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๙๐ วัน
๑.๒.๘ ในการสอบโครงรางวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได
๑.๓ การทําวิทยานิพนธและการรายงานความกาวหนา
๑.๓.๑ นักศึกษาตองจัดทําแผนการทําวิทยานิพนธตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด แลว
มอบใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และประธานหรือเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน
๓๐ วัน นับจากวันที่สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ
๑.๓.๒ นักศึกษาตองพบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ เพื่อรายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ หากขาดการติดตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเกินกวา ๑ ภาค
การศึกษา โดยไมมีเหตุอันควร คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจเสนอเพื่อขอยกเลิกคําสั่งการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธได
๑.๓.๓ นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธตามแบบ บ.๕ อยางนอยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง ผานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปยังคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรกอนการสอบ
ปลายภาคการศึ ก ษา ๑๕ วั น ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม ร ายงานความก าวหน าหรื อนั กศึ กษาขาดการติ ดต อกั บ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมมีเหตุอันควร หรือนักศึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ยกเลิกคําสั่งการแตงตั้งเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธได
๑.๔ การสอบวิทยานิพนธ
๑.๔.๑ นักศึกษาที่พรอมเขาสอบวิทยานิพนธใหยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธตามแบบ บ.๖
พรอมรูปเลมวิทยานิพนธ จํานวน ๗ เลม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และนําสงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ตรวจสอบ นัดหมาย ประกาศ และจัดการสอบตอไป
๑.๔.๒ ให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ต ามการเสนอของ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ซึ่ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ป ระกอบด ว ยคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธทั้งคณะ อาจารยประจําในมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย ๑ คนเปนกรรมการ
ทั้งนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองไมเปนประธานกรรมการสอบ และในการสอบตองมีคณะกรรมการ
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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สอบจํานวนไมนอยกวา ๕ คน และไมเกิน ๖ คน ในกรณี ที่จําเปนใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธเพิ่มเติมได แตทั้งนี้ตองแตงตั้งกอนวันสอบอยางนอย ๗ วัน
๑.๔.๓ การสอบวิทยานิพนธผาน ตองไดคะแนนอยูในเกณฑผานอยางนอย ๓ ใน ๕
ของจํานวนคณะกรรมการและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ในกรณีสอบไมผาน ให
นักศึกษาปรับปรุงแกไขแลว ยื่นคํารองขอสอบใหม
๑.๔.๔ ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบตาม แบบ บ.๗ ผาน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๗ วัน หลังวันสอบ
๑.๔.๕ นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธผานตองจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน
๑ เลมพรอมแบบ บ. ๘ สงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน หลังวันสอบ
๑.๔.๖ ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถแกไขตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน 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
เสร็ จ ภายใน ๓๐ วั น หลั ง การตรวจสอบความถู ก ต อ งแล ว ให บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย รายงานผลการสอบไปยั ง
มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน
๑.๔.๘ ในการสอบวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได
๑.๕ การสงวิทยานิพนธ
เมื่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ตรวจสอบต น ฉบั บ วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ แ ล ว ให นั ก ศึ ก ษานํ า
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองจํานวน ๗ เลม พรอมแผนซีดี และหลักฐานการ
เผยแพร ห รื อ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ วิ ท ยานิ พ นธ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ ท างวิ ช าการ หรื อ หลั ก ฐานการเสนอ
วิทยานิพนธตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) สงบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบ บ.๙
๒. การทําภาคนิพนธ
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข ซึ่งเปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาสัมพันธ
และรายวิชาเฉพาะดานโดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองทําภาคนิพนธ และในการทําภาคนิพนธประกอบดัวย
ขั้นตอนการสอบโครงรางภาคนิพนธ และขั้นตอนการสอบภาคนิพนธ โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ ๑ คน รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางภาคนิพนธ และการสอบภาคนิพนธ จํานวนชุดละ
๓ คน ซึ่ ง ประกอบด ว ยอาจารย ที่ ป รึ ก ษาภาคนิ พ นธ และอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร สวนการดําเนินการอื่น ๆ ใหใชแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธนี้โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ และใหยกเลิกประกาศ
ใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี
ที่ ๔๔๓ / ๒๕๕๑
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง แนวทางการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อเปนการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเปนการสรางความเขาใจ รวมทั้งให
เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในขอบังคับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงใหออกประกาศ เรื่อง แนว
ทางการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง "แนวทางการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๐"
๒. ใหใชประกาศฉบับนี้เปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ตั้งแตรุนที่ ๑ เปนตนไป
๓. ในการดําเนินการทําวิทยานิพนธของการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น ใหยึดถือขอกําหนดในการ
บริหารหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประกันคุณภาพของหลักสูตรอยางเครงครัด ขอสําคัญของหลักสูตร
ในระดับปริญญาเอก คือการคนควาวิจัยโดยศึกษาหลักทฤษฏีเดิมแลวนํามาประยุกต ทดลองจนเกิดแนวคิดใหม
เพื่อนําไปสูการบริหารที่เหมาะสมกับทองถิ่น โดยนักศึกษาตองใชความรูพื้นฐาน ความสนใจเพื่อการวิจัยคนควา
ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจและมีความถนัด เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิทยาการของหลักสูตรนั้น ๆ
๔. การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ ตองมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและมีความสอดคลองกับ
วิทยาการของหลักสูตรนั้น ๆ เชน หลักสูตร สาขาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา สามารถกําหนดหัวขอในกลุม
การบริหารการศึกษา หรือภาวะผูนํา หรือการบริหารจัดการทางการศึกษา เปนตน
๕. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคน จะตองมีแผนการประชุมและ
สัมมนาในปญหาที่เกี่ยวของตลอดภาคเรียน โดยจัดแบงการดําเนินการไว ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ๑ (๖ หนวยกิต) โดยการศึกษาวิจัย
บริบท ของปญหาการวิจัยเพื่อนําไปสูการสรางหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธฉบับยอ
ขั้นตอนที่ ๒ เปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ๒ (๑๐ หนวยกิต) โดยศึกษาวิจัย
บริบทของปญหาการวิจัยและศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ กําหนดการอบรมวิจัยตรวจสอบความเปนไปไดและ
ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย จัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณ
ขั้นตอนที่ ๓ เปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ๓ (๑๐ หนวยกิต) นักศึกษาจองทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจนไดขอสรุปที่กําหนดไวในเคาโครงวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ ๔ เปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ๔ (๑๐ หนวยกิต) เปนขั้นตอนของ
การเขียน เรียบเรียงวิทยานิพนธ ฉบับเตรียมสอบปากเปลา การดําเนินการขัดเกลาปรับปรุงใหสมบูรณภายหลัง
การสอบปากเปลาใหเปนเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
๖. การลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาต อ งสอบผ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
(Qualifying Examination) กอนและสามารถลงทะเบียนขั้นตอนที่ ๑ ไดตั้งแตปการศึกษาที่ ๒ ของการเขาศึกษา
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขานั้น ๆ จะเปนผูพิจารณาอนุมัติหัวขอ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และใหคาระดับคะแนนในขั้นตอนที่ ๑
๗. มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่ปรึกษารวม จํานวน
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ไมนอยกวา ๒ คน ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๘. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ ในขั้นตอนที่ ๒, ๓ และ ๔ ใหขึ้นอยูกับการประชุม
วางแผนของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ ร ว มกับ นั ก ศึ ก ษา และการให ค าระดั บ คะแนน เปน มติ ข อง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๙. หากนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นในแต ล ะขั้ น ตอนแล ว เมื่ อ ทํ า ได สํ า เร็ จ จะได ค า คะแนนเป น "S
(Satisfactory)" แตถาไมสามารถทําไดสําเร็จตามเปาหมาของแตละขั้นตอนในภาคเรียนนั้น ๆ นักศึกษาจะไดคา
ระดับคะแนนเปน "U (Unsatisfactory)" และตองลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธในขั้นตอนนั้นใหม
๑๐. การยื่นขอสอบวิทยานิพนธเมื่อ จัดทําวิทยานิพนธเสร็จเรียบร อยแลวมหาวิทยาลัยจะแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
๑๑. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานวิท ยานิ พนธไ ดรั บการยอมรับใหตี พิม พใ นวารสารหรือ สิ่ง พิม พท างวิ ชาการที่มี กรรมการภายนอกรว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๑๒. ให อธิการบดี เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี

ที่ ๖๔๖ / ๒๕๕๐

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ตามแผน ก แบบ ก ๒
เพื่อใหก ารลงทะเบียนวิ ทยานิพนธระดับ ปริญญาโทตามแผน ก แบบ ก ๒ เป นไปตามขอบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้
๑. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิ พนธได หลัง จากลงทะเบีย นเรียนมาแลว ไมนอยกวา ๒
ภาคการศึกษา และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต การลงทะเบียนอาจแยกลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ ได
โดยมีสัดสวนปริมาณงานและจํานวนหนวยกิต ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ปริมาณงาน

จํานวนหนวยกิต
๑
๒
๒
๓
๒
๒
๑๒

หัวขอวิทยานิพนธ
โครงรางวิทยานิพนธ
สราง จัดหา และทดสอบเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอ มูล
เขียนวิทยานิพนธ
สอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
รวม

๒. ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาแยกลงทะเบี ย นให มี ก ารประเมิ น ผลงานแต ล ะส ว น โดยใช สั ญ ลั ก ษณ S
(Satisfactory) สําหรับการประเมินผลงาน ผาน และ U (Unsatisfactory) สําหรับการประเมินผลงาน ไมผาน
๓. ในกรณีที่นักศึกษาแยกลงทะเบียน ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทําหนาที่ประเมินผลงาน
แตละสวนของวิทยานิพนธ ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธแตยังไมไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูประเมิน
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ และใหยกเลิกประกาศ
ใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผู
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี
ที่ ๕๒๙ / ๒๕๕๑
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนภาคนิพนธระดับปริญญาโท ตามแผน ข
เพื่อ ให การลงทะเบีย นภาคนิ พนธของนั กศึ กษาระดับปริญ ญาโทตามแผน ข เปนไปตามข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้
๑. นัก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ยนภาคนิ พ นธ ไ ด หลัง จากลงทะเบี ย นเรี ย นมาแล ว ไม นอ ยกว า ๒
ภาคการศึกษา และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต การลงทะเบียนอาจแยกลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ ได
โดยมีสัดสวนปริมาณงานและจํานวนหนวยกิต ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒

ปริมาณงาน

จํานวนหนวยกิต
๓

หัวขอและโครงรางภาคนิพนธ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสอบภาคนิพนธ
และสงภาคนิพนธฉบับสมบูรณ
รวม

๓
๖

๒. ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาแยกลงทะเบี ย นให มี ก ารประเมิ น ผลงานแต ล ะส ว น โดยใช สั ญ ลั ก ษณ S
(Satisfactory) สําหรับการประเมินผลงาน ผาน และ U (Unsatisfactory) สําหรับการประเมินผลงาน ไมผาน
๓. ในกรณีที่นักศึกษาแยกลงทะเบียน ใหอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธทําหนาที่ประเมิน ผลงานแตละ
สว นของภาคนิ พนธ ยกเวน ในกรณีที่ นัก ศึ กษาลงทะเบีย นภาคนิ พ นธ แต ยัง ไมไ ด รับ อนุ มั ติหั ว ขอ ภาคนิพ นธ
ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูประเมิน
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ และใหยกเลิกประกาศ
ใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผู
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี
ที่ ๕๓๐ / ๒๕๕๑

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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เรื่อง แนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และภาคนิพนธ
เพื่ อ ให ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ละภาคนิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
๑. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ตองเปนอาจารยประจํา และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีคุณสมบัติตามเกณฑขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
๑.๑ ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๑.๒ ตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สําหรับสาขาวิชาที่สัมพันธกันตามขอ ๑.๑ และ ขอ ๑.๒ หมายถึง สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับหัวขอเรื่องวิทยานิพนธของนักศึกษา
๑.๓ ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น ซึ่งหมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิ ชาที่ เ ป ด สอนเป น อย า งดี ซึ่ ง อาจเป น บุ ค ลากรที่ ไ ม อ ยูใ นสายวิ ช าการ หรือ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหัวขอเรื่องวิทยานิพนธของ
นักศึกษา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
๑.๓.๑ ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง และเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษา
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม
๑.๓.๒ ในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาตองเปนผูที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับกรม
กระทรวง หรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด และมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
๒. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธใหยึดเกณฑคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธ
ตามขอ ๑ โดยอนุโลม
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๓. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และภาคนิพนธ
๓.๑ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน ๕
คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพใหคําปรึกษาและควบคุมนักศึกษาไดมากกวา ๕ คน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน
๓.๒ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดไม
เกิน ๑๕ คน และหากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและภาคนิพนธใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําภาคนิพนธ ๓ คน
ทั้ง นี้ ใหมี ผลบัง คั บใชกั บนั กศึ กษาที่เ ขา ศึก ษาตั้ง แต ป การศึ กษา ๒๕๕๐ และใหย กเลิ ก
ประกาศใด ๆ ที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ ประกาศนี้ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาหรื อ ข อ สงสั ย ในการปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี

ที่ ๔๔๖ / ๒๕๕๑
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เรื่อง แนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประธานกรรมการที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ซึ่งตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา และกรรมการที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) ตองเปนอาจารยบัณฑิตประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีคุณสมบัติตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญญาโท มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๒ คน ดังนั้น เพื่อใหการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึ กษาปริญ ญาโท และดุษฏีนิ พนธสําหรับนักศึก ษาระดับ ปริญญาเอกมีมาตรฐานคุณ ภาพ และเปนไป
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัย จึงกําหนดใหมีการแตงตั้งผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามแนวปฏิบัติดังนี้
๑. คุณสมบัตขิ องผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะตองเปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทและมีตําแหนง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูที่เคยไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาแลว
๒. ภาระงานและคาตอบแทน
โปรแกรมวิชาเสนอรายชื่ อผูชวยอาจารย ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ ใหบั ณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศ
แตงตั้งผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประจําสาขาวิชานั้น เปนรายปการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่ง
แตงตั้งผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ใหทําหนาที่เปนผูควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธและเขารวมสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน ๑๐ คน และ
ใหมหาวิทยาลัย จายอัตราจายคาตอบแทน ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาทตอนักศึกษา ๑ คน (นักศึกษาภาคปกติ) หรือ
อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน (นักศึกษาภาคพิเศษ)
๓. การแตงตั้งและการแสดงภาระงานของผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาเปนรายบุคคล
และใหนักศึกษาแนบคําสั่งแตงตั้งดังกลาว ไวในภาคผนวกของวิทยานิพนธ พรอมระบุชื่อผูชวยอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ไวในหนากิตติกรรมประกาศดวย
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี
ที่ ๓๗๐ / ๒๕๕๒
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งและการยกเลิกการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ และ
ผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อใหการบริหารงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ และขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว มหรื อ ผู ชว ยอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ใ ห
สาขาวิชาเสนอขอแตงตั้งพรอมกับการเสนออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน สาขาวิชาอาจเสนอขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม หรือผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได ภายใน ๑๕ วัน หลังจากการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
ขอ ๒ อาจารยที่ปรึ กษาวิ ทยานิพ นธหลั ก หรื ออาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธร วม หรืออาจารย ที่
ปรึกษาภาคนิพนธ หรือผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจขอยกเลิกการเปนอาจารยที่ปรึกษาไดเมื่อนักศึกษา
ไมไดติดตอขอรับการใหคําปรึกษา เปนเวลานานเกินกวา ๖ เดือน นับตั้งแตไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธหรือ
ภาคนิพนธ หรือนับตั้งแตวันสอบผานโครงรางวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ
ขอ ๓ การยกเลิกการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
หรืออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ หรือผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรณีนักศึกษาไมไดติดตอขอรับการให
คําปรึกษาเปนเวลาเกินกวา ๖ เดือน นับตั้งแตไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธนั้น หากนักศึกษา
ประสงคจะทําวิทยานิพนธตอ ใหดําเนินการยื่นคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ หรือภาคนิพนธใหม
ขอ ๔ การยกเลิกการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
หรืออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ หรือผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรณีนักศึกษาไมไดติดตอขอรับการให
คําปรึ กษาเปนเวลาเกิน กวา ๖ เดือน นับตั้ งแต วันสอบโครงร างวิท ยานิ พนธ หรือภาคนิ พนธ นั้นหากนัก ศึกษา
ประสงคจะทําวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธตอ ใหสามารถทําวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธในขั้นตอนตอเนื่องจาก
การสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธได โดยใหสาขาวิชาเสนอขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ หรือผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คนเดิ ม หรื อ คนใหม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ และมี ภ าระงานการเป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ ภาคนิ พ นธ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ภาคนิพนธ

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ทั้งนี้ ตองเสนอขอแตงตั้งกอนการสอบวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ ไมนอยกวา ๓๐ วัน
ขอ ๕ การดํ าเนิ นการยกเลิกและ/หรือขอแตง ตั้งตามขอ ๑ ขอ ๓ และขอ ๔ ใหเสนอตอ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ทั้ง นี้ ใหมี ผลตั้ง แต วั นถั ดจากวัน ประกาศเปน ตน ไป ในกรณี ที่มี ป ญหาใหอ ธิก ารบดี เป น ผู
วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่ ๓๑ / ๒๕๕๖

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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เรื่อง การสงวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป ในขอ ๑๓ เกณฑการ
สําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ขอ ๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก๒ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ขอ ๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่ ง ของผลงานได รับ การยอมรั บ ให ตี พิม พ ในวารสารหรื อสิ่ ง พิ มพ ท างวิ ชาการที่ มี กรรมการภายนอกมาร ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑
ดังนั้น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เขาสอบ
วิทยานิพนธตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแลว ให
นักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนาม จํานวน ๗ เลม พรอมขอมูลวิทยานิพนธ
บรรจุในแผนซีดี จํานวน ๑ แผน และแนบหลักฐานการเผยแพรหรือการยอมรับใหตีพิมพวิทยานิพนธในวารสาร
หรื อ สิ่ ง พิ ม พ ท างวิ ช าการหรื อ หลั ก ฐานการเสนอวิ ท ยานิ พ นธ ต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding) สงที่ฝายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบ บ.๙ ดวย เพื่อขออนุมัติผลการสําเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี

ที่ ๔๙๕ / ๒๕๕๑

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่ อ ให ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ ระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เป น ไปตามข อ กํ า หนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๓.๓.๑ ขอบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ ขอ ๔๒ (๒.๑๕) และ
ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏนครราชสีม า เรื่ อง แนวปฏิ บัติ การทํ าวิ ทยานิพ นธ และภาคนิพ นธ ลงวั นที่ ๒๗
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกําหนดหลักเกณฑในการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธสําหรับระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ดังตอไปนี้
๑. การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธสําหรับระดับดุษฎีบัณฑิต สามารถดําเนินการไดทั้งในระหวางการ
ดําเนินการทําวิทยานิพนธ และ/หรือ หลังการประเมินผลวิทยานิพนธ โดยผูเผยแพรตองมีสถานภาพเปนนักศึกษา
ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๖ ขอ ๓
๒. การเผยแพร ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จะต อ งตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
๒.๑ วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. หรือเปนที่ยอมรับของสาขาวิชา
๒.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล 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. หรือเปนที่ยอมรับของ
สาขาวิชา
๓. ในกรณี ที่ ไ ม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ป ระกาศข า งต น ให ค ณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการระดั บ
บัณฑิตศึกษามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา โดยคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการในระดับเดียวกันกับขอ ๒.๑ และ
๒.๒ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาถือเปนที่สิ้นสุด
๔. ประกาศฉบั บ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ สํ า หรั บ ผู ที่ เ ข า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตั้ ง แต ภ าคการศึ ก ษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ ๑๗๒ / ๒๕๕๗
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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เรื่อง การยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ ขอ ๓๓(๒) ขอ ๓๔ และ ขอ ๓๗ มหาวิทยาลัยจึงประกาศใหนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาที่เคยสอบภาษาตางประเทศผานแลวการประเมินผลการสอบไดระดับ P และไดสอบเขาเปน
นักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนผูไดรับการยกเวน
การสอบภาษาตางประเทศเนื่องจากถือวา สอบผานแลวตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ใหใชสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี

ที่ ๖๘๐ / ๒๕๕๕

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกตองสอบผาน
เพื ่อ ใหเ ปน ไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่อ ง เกณฑม าตรฐานหลัก สูต รระดับ
บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๓ วา ดว ยเกณฑก ารสํา เร็จ การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาเอก ที่กํา หนดให
นักศึกษาตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงกําหนดให
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองสอบผานตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
๑. มี ผ ลการสอบ TOEFL ระดั บ คะแนนตั้ งแต ๑๗๓ คะแนนขึ้ น ไป ดว ยระบบการทํ า ขอ สอบ
ในคอมพิวเตอร หรือตั้งแต ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป ดวยระบบการทําขอสอบในกระดาษคําตอบ หรือ
๒. มีผลการสอบ IELTS ระดับ ๕.๐ ขึ้นไป หรือ
๓. มีผลการสอบมาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษารับรองโดยไดคะแนนเทียบเทา
ไดกับคะแนนการสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามขอ ๑ หรือ ขอ ๒ หรือ
๔. ในกรณีที่นักศึกษาไมผานเกณฑตามขอ ๑, ๒ หรือ ๓ และไดคะแนนสอบ TOEFL ไมต่ํากวา ๔๕๐
คะแนนหรือเทียบเทา ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อจัดสอบสัมภาษณ โดยมีคณะกรรมการ
สัมภาษณเต็ม ๑๐๐ คะแนน และเมื่อไดคะแนนสอบสัมภาษณรวมกับคะแนนหรือ TOEFL แลว ตองไดคะแนน
๕๐๐ คะแนนขึ้นไป หากไมผานเกณฑสามารถเขารับการอบรมตามขอ ๕ หรือสอบใหมตามเกณฑขอ ๑, ๒ และ ๓
๕. ในกรณีที่นักศึกษาไมผานเกณฑตามขอ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ และไดคะแนนสอบ TOEFL ไม
ต่ํากวา ๔๐๐ คะแนนหรือเทียบเทา ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ
แบบเขม จํานวน ๓๐ ชั่วโมง แลวดําเนินการประเมินผลโดยมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน เมื่อไดคะแนนประเมินผล
รวมกับคะแนนสอบดังกลาวแลวตองไดคะแนนตั้งแต ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป หากไมผานสามารถเขารับการอบรมครั้ง
ที่สอง หรือสอบใหมตามเกณฑ ขอ ๑, ๒ หรือ ๓ หลักสูตร และการประเมินผล ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษากําหนด
๖. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ
๒๕๕๓ เรื่อง เกณฑการสอบผานภาษาตางประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. ในกรณีที่มีปญหาจากประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี

ที่ ๓๘๓/๒๕๕๘
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑในการจัดอาจารยผูสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ อ เป น การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย สอดคล อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีมาตรฐานคุณภาพ
เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดผูสอนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑. ในแต ละรายวิชา ให จั ดอาจารยผู ส อน ๒ คน โดยมีอ าจารย ผูส อนนํ ารายวิชาซึ่ ง ตอ งสํ าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาที่สอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา และผูสอน ๑ คน ซึ่งสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท และควรมีตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย โดยผูสอนทั้ง ๒ คน ตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒. ในหลั ก สู ต รของแต ล ะโปรแกรมวิ ช าในแต ล ะรุ น อาจารย ผู ส อนแต ล ะคน ไม ค วรสอนเกิ น
๓ รายวิชา และไมควรสอนนักศึกษาหมูเรียนเดียวกันในภาคการศึกษาเดียวกันเกิน ๑ รายวิชา ทั้งนี้ ยกเว น
รายวิชาที่มีลักษณะวิชาเปนการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา เชน การสัมมนา การนิเทศ การศึกษาภาคสนาม
เปนตน ที่อาจจัดผูสอนในรายวิชาเกินกวา ๒ คน และมีจํานวนคาบเวลาเรียนนับแยกจากจํานวนคาบรวม
๓. การจัดอาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชา ใหโปรแกรมวิชาเปนผูเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
การบริ ห ารงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตามแผนการเรี ย นในแต ล ะรุ น ยกเว น รายวิ ช าที่ เ ป น รายวิ ช าเรี ย นร ว ม คื อ
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และคอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูเสนอขออนุมัติ
โดยนําผลการประเมินการสอนรายวิชาเดียวกันในรุนกอนหนานั้นมาประกอบการพิจารณาดวย
๔. ในแตละภาคการศึกษา กําหนดอาจารยผูสอนแตละคน ไมควรสอนนักศึกษาเกินกวา ๒ รายวิชา
โดยมี ค าบเวลาสอนได ไ ม เ กิ น ๙ คาบต อ สั ป ดาห และอาจารย ผู ส อนที่ มี ตํ า แหน ง บริ ห าร คื อ อธิ ก ารบดี
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน ใหมีคาบเวลาสอนไดไมเกิน ๖ คาบตอสัปดาห (นับรวม
การสอนในทุกประเภท ทุกโครงการที่จัดการสอนในชวงคาบเวลาเดียวกัน ในการคํานวณคาบสอนตามเกณฑระดับ
บัณฑิตศึกษาเทากับครึ่งของระดับปริญญาตรี)
๕. ในกรณี ที่ ไ ม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ดั ง กล า วข า งต น เช น การเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย
ผูสอนจากแผนการเรียนที่อนุมัติแลว การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน การจัดคาบจํานวนสอน การรวม
หมูเรียน ฯลฯ ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเปนรายกรณี
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่ ๓๖๙/๒๕๕๒
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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เรื่อง เกณฑ ภาระงาน และคาตอบแทนลูกจางชั่วคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน
สอนระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การจ า งลู ก จ า งชั่ ว คราวสาขาวิ ชาชี พ ขาดแคลน เป น ไปตามภารกิ จ อย า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวยการจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕ และ
ขอ ๘ มหาวิทยาลัยจึงประกาศ เรื่อง เกณฑ ภาระงาน และคาตอบแทนลูกจางชั่วคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑. เกณฑการจาง
๑.๑ จางเฉพาะในชวงที่ขาดแคลนและจําเปน โดยจางคราวละ ๑ ป
๑.๒ ผูถูกจางตองมีประสบการณดานการสอนใหสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพขาดแคลน
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๑.๓ ตองสามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๔ วัน/สัปดาห
๑.๔ ตองสามารถใชวุฒิการศึกษาหรือตําแหนงทางวิชาการเปนศักยภาพของสาขาวิชาชีพ
ขาดแคลน
๑.๕ สามารถเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธได ยกเวน สาขาวิชาชีพขาดแคลนใน
ระดับปริญญาโท
๒. ภาระงาน
๒.๑ สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ๖ ชั่วโมง/สัปดาห หรือภาคพิเศษ ๖ ชั่วโมง/สัปดาห
ถาไมมีการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห หรือ ภาค กศ.ปช.
๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห
๒.๒ งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ในกรณี ที่มีภาระงานตามขอ ๒.๑ เกินกวากําหนด มหาวิทยาลัยจะจายคาตอบแทนเพิ่มใหจาก
คาตอบแทนรายเดือน สอนระดับบัณฑิตศึกษาจายเพิ่มไดไมเกิน ๓-๔ ชั่วโมง/สัปดาห หรือสอนระดับปริญญาตรี
จายเพิ่มไดไมเกิน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห
๓. คาตอบแทน
ใหจายคาตอบแทนรายเดือนไมเกินอัตราตามตาราง ดังตอไปนี้
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

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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๔. ใหยกเลิกประกาศใด ๆ ที่ขัดแยงกับประกาศนี้
๕. ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี

ที่ ๕๐๐/๒๕๕๒

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ
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เรื่อง เกณฑ และอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดี อาศัยอํานาจ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกําหนดเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑. คาตอบแทนการสอน
๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
๑.๑.๑ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๑.๑.๑.๑ รายวิ ช าที่ มี นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นน อ ยกว า ๑๐ คน ให จ า ย
คาตอบแทนการสอนเหมาจายไมเกินรอยละ ๘๐ ของคาหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้น โดยคิด
จากอัตราคาลงทะเบียนเฉลี่ย หนวยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ตองไมเกินคาตอบแทนการสอนในขอ ๑.๑.๑.๒
(ตามตารางแนบทายประกาศ) หรือกรณีที่ไดรับคาตอบแทนในรายวิชาใดเฉลี่ยแลวไมถึงคาบละ ๔๐๐ บาท ใหจาย
ไมเกินคาบละ ๔๐๐ บาท
๑.๑.๑.๒ รายวิชาที่มีนักศึกษาระหวาง ๑๐-๓๐ คน คาตอบแทนการสอนคาบ
ละ ๖๐๐ บาท
๑.๑.๑.๓ รายวิชาที่มีนักศึกษาระหวาง ๓๑-๕๐ คน คาตอบแทนการสอนคาบ
ละ ๗๐๐ บาท
๑.๑.๑.๔ รายวิชาที่มีนักศึกษามากกวา ๕๐ คน คาตอบแทนการสอนคาบละ
๘๐๐ บาท
๑.๑.๒ อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าที่ มี ภู มิ ลํ า เนาในจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ค า ตอบแทนการสอนไม เ กิ น คาบละ ๘๐๐ บาท และอาจารย ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมาที่มีภูมิลําเนานอกจังหวัดนครราชสีมา คาตอบแทนการสอนรวมคาเดินทางและที่พักไมเกินคาบละ
๑,๒๐๐ บาท
๑.๒ ระดับปริญญาเอก
๑.๒.๑ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คาตอบแทนการสอนไมเกิน
คาบละ ๑,๐๐๐ บาท
๑.๒.๒ อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คาตอบแทนการสอนรวมคา
เดินทางและที่พักไมเกินคาบละ ๑,๕๐๐ บาท
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๒. คาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ
๒.๑ ระดับปริญญาโท
๒.๑.๑ ภาคปกติ
๒.๑.๑.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
คาตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน
๒.๑.๑.๒ กรรมการที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูชวย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จายคาตอบแทน ๑,๕๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน
๒.๑.๑.๓ อาจารยที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธห ลัก คา ตอบแทน ๑,๕๐๐ บาท ต อ
นักศึกษา ๑ คน
๒.๑.๒ ภาคพิเศษ
๒.๑.๒.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษา หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
คาตอบแทน ๔,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน
๒.๑.๒.๒ กรรมการที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูชวย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คาตอบแทน ๒,๕๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน
๒.๑.๒.๓ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาภาคนิ พ นธ ห ลั ก ค า ตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท ต อ
นักศึกษา ๑ คน
๒.๒ ระดับปริญญาเอก
๒.๒.๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คาตอบแทน
๑๐,๐๐๐ บาท ตอนักศึกษา ๑ คน
๒.๒.๒ กรรมการที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คาตอบแทนคนละ
๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ใหแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดไมเกิน 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 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธบุคคลภายนอกและกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
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 ผูเขารวมสอบที่เปนผูชวยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 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 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธบุคคลภายนอกและกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จายคาเดินทางกิโลเมตรละ ๔.๐๐ บาท
๕. คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๕.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ชั่วโมงละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท รายวิชาละ
ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
๕.๒ ระดับปริญญาเอก ชั่วโมงละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท รายวิชาละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน
๖.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท คาตอบแทน ๒๐๐ บาท ตอนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน ๑ คน ตออาจารยที่ปรึกษา ๑ คน ตอภาคการศึกษา
๖.๒ ระดับปริญญาเอก คาตอบแทน ๓๐๐ บาท ตอนักศึกษาที่ล งทะเบียนเรียน ๑ คน ตอ
อาจารยที่ปรึกษา ๑ คน ตอภาคการศึกษา
๗. คาวัสดุประกอบรายวิชา
๗.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท คาวัสดุประกอบรายวิชาไมเกิน ๓๐๐ บาท
ตอนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๑ คน ตอรายวิชา
๗.๒ ระดับปริญญาเอก คาวัสดุประกอบรายวิชาไมเกิน ๕๐๐ บาท ตอนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
๑ คน ตอรายวิชา
๘. คาตอบแทนการจัดสอบ
๘.๑ กรรมการออกขอสอบที่ใชเวลาไมต่ํากวา ๒ ชั่วโมง จายคาตอบแทนเหมาจายฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท (กรณีเวลาสอบต่ํากวา ๒ ชั่วโมง 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 ชั่วโมง ปริญญาโท ฉบับละ ๕๐ บาท
ปริญญาเอก ฉบับละ ๒๐๐ บาท
๘.๕ คาดําเนินงานคณะกรรมการอํานวยการสอบ และการจัดกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ที่ใช
เวลาทํางานไมต่ํากวา ๓ ชั่วโมง คาตอบแทนวันละ ๕๐๐ บาท
๘.๖ คาดําเนินงานของกรรมการและเจาหนาที่ ใชเวลาทํางานไมต่ํากวา ๓ ชั่วโมง 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 ระดั บ ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ต และปริ ญ ญาโท ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท
๑๐.๒ ระดับปริญญาเอก ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๑๔,๐๐๐ บาท
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๙,๐๐๐ บาท ผูชวยเลขานุการหลักสูตร ภาคการศึกษาละ
๘,๐๐๐ บาท
๑๑. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา
๑๑.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาละไมเกิน ๓๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตองมีคาบเวลา
สอนระดับบัณฑิตศึกษาไมเกิน ๖ คาบตอสัปดาห
๑๑.๒ รองคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ภาคการศึ ก ษาละไม เ กิ น ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้ ง นี้ ต อ งมี
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 เจาหนาที่ประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย คาตอบแทน
วันละ ๔๐๐ บาท
๑๑.๗ นักศึกษาชวยงานประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย คาตอบแทนวันละ ๒๕๐ บาท
๑๑.๘ การดําเนินงานของกรรมการและเจาหนาที่ในการรับรายงานตัวนักศึกษาคาตอบแทน
วันละ ๔๐๐ บาท
๑๑.๙ การดําเนินงานของกรรมการและเจาหนาที่ในการจัดปฐมนิเทศ และกิจกรรมการศึกษาอื่น
คาตอบแทนวันละ ๔๐๐ บาท
การจ า ยค า ตอบแทนตาม ข อ ๙ ข อ ๑๐ ข อ ๑๑.๑ และข อ ๑๑.๒ ในภาคการศึ ก ษาปกติ คื อ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ ใหจายตามเกณฑนี้ สําหรับในภาคการศึกษาที่ ๓ (ภาคการศึกษา
ฤดูรอน) ใหจายรอยละ ๗๕ ของอัตราที่จาย และใหจายคาตอบแทนเพียงทางเดียว
๑๒. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
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 คาตอบแทนการอานผูเชี่ยวชาญภายใน บทความละ ๗๐๐ บาท
๑๓.๓ คาตอบแทนการอานผูเชี่ยวชาญภายนอก บทความละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๔. คาตอบแทนอื่น 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 เงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา
๑๔.๔.๑ การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาภายในประเทศ ใหนั ก ศึ ก ษาเป น ผู
เบิกจายตามคาลงทะเบียนที่จายจริง
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
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ เปนตนไป และใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ๖๗๗/๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เกี่ยวกับเกณฑ
และอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในกรณีที่มีปญหาหรือมีขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี
ที่ ๗๘๓/๒๕๕๕
หมายเหตุ

เหตุผลในการออกประกาศฉบับนีค้ ือ โดยที่ไดมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การจายคาตอบแทนและคาดําเนินการในการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ ๖๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อใหเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทน
และคาดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการจายคาตอบแทน
และคาดําเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังกลาว จึงจําเปนตอง
ออกประกาศฉบับนี้
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ตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง เกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนคน/หนวยกิต
(ชั่วโมง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2(2-0)

2(1-2)

75
150
225
300
375
450
525
600
675

50
100
150
200
250
300
350
400
450

3(3-0)
75
150
225
300
375
450
525
600
675

3(2-2)
56.25
112.50
168.75
225
281.25
337.50
393.75
450
506.25

3(2-3)
45
90
135
180
225
270
315
360
405

= เบิกคาสอนชั่วโมงละ 400 บาท
= เบิกคาสอน รอยละ 80 ของคาลงทะเบียน
= เบิกคาสอนแบบปกติ ชั่วโมงละ 600 บาท
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง โครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เหลักเกณฑการ
จัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งและแบงสวนราชการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงเห็นสมควรจัด
โครงสรางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓. คณบดีทุกคณะที่มีการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๕. ผูอํานวยการสถาบันภาษา
กรรมการ
๖. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
๗. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๘. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการ
๑๑. หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. เสนอแนะนโยบายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สงเสริม และกํากับใหการจัดการศึกษา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๒. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๓. ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา การจัดแผนการเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
๔. ใหความเห็นชอบในการเปดหรือปดหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๕. ใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
๖. งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
๒. คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
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๓. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
๔. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย
กรรกมารและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. พิจารณาแผนการรับนักศึกษา แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่เปดสอน
๒. พิจารณาและเห็นชอบการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยของนักศึกษา
๓. พิจารณาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหทันสมัย และสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการพิจารณาเปดหรือปดหลักสูตร
๔. พิ จ ารณาการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม การเรี ย นการสอน และการศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นักศึกษา ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชา
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ชื่อปริญญา) สาขาวิชา (ชื่อสาขาวิชา) ของแตละหลักสูตร
ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 5 คน ไมเกิน 9 คน ที่มีวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
คุณสมบัติเชนเดียวกัน จํานวนไมเกิน 2 คน ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ชื่อปริญญา) สาขาวิชา (ชื่อสาขาวิชา) ของแตละหลักสูตร มีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
๑. พิจารณาจัดการเรียนการสอน แผนรับนักศึกษาในหลักสูตร และคัดเลือกเสนอชื่อผูสอนเกี่ยวกับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่รับผิดชอบเปดสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒. เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ
๓. จั ด ทํ า งบประมาณเพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมเสริ ม อื่ น ๆ ของหลั ก สู ต รที่
รับผิดชอบ
๔. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน และการศึกษาดูงานภายในหรือภายนอกประเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๕. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหทันสมัย และสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ
๖. ดํ า เนิ น การและพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่
รับผิดชอบ และเปดสอน
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
๔. บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานเทียบเทาคณะตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย มีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยที่ทําหนาที่เปนสํานักงาน
คณะ
ใหบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. กําหนดนโยบายการบริหาร การดําเนินการจัดการเรียนการสอน และพิจารณางบประมาณเพื่อ
ดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบบสหวิทยาการ
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๓. ประสานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคณะที่เปดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
๔. ดําเนิ นการประชาสัม พันธก ารรั บสมัค รนักศึ กษา สอบคัดเลื อก ปฐมนิ เทศ และปจฉิม นิเทศ
นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
๕. ติด ตาม ควบคุ ม มาตรฐานการจั ดการศึก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษา ให เป น ไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ
๖. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร และเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ
๗. ประสานและติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย
๘. รายงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
๙. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
๑๐. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต เศาณานนท)
อธิการบดี

ที่ ๔๖๒/๒๕๕๔
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เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใหการบริ หารงานระดั บบัณ ฑิตศึ กษา เป นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ และขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบั บ นี้ เรี ย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และใหใชประกาศฉบับนี้แทนนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาลัยลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“คณบดี” หมายความวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“หลักสูตร สาขาวิชา” หมายความวา หลักสูตร สาขาวิชาตาง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไดรับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา” หมายความวา คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัย
แต ง ตั้ง จากบุ คคลที่มี คุ ณสมบั ติเ ป นอาจารยป ระจํ า หลั ก สู ตรตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่
บริหารหลักสูตร สาขาวิชา นั้น ๆ
“ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา” หมายความวา บุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชา คัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่เปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชานั้น ๆ
“ผูทรงคุณ วุฒิประจําหลักสูตร” หมายความวา บุคคลที่มีความรู ประสบการณ มีผลงาน
เฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา บุคคลที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชา
นั้น ๆ ตามรายละเอียดของหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
“อาจารยประจําสาขาวิชา” หมายความวา บุคคลที่เปนอาจารยปฏิบัติงานเต็มเวลา และทํา
การสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร สาขาวิชานั้น ๆ
ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา” โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยวิธีการตามขอ ๙
(๒) กรรมการ จากอาจารยประจําหลักสูตร ทุกคน
(๓) กรรมการ จากอาจารยประจําสาขาวิชา โดยการเสนอชื่อของอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนไมเกิน ๕ คน
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(๔) กรรมการและเลขานุการ จากกรรมการประจําหลักสูตร โดยการเสนอชื่อของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา จํานวน ๑ คน
ขอ ๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา อาจเสนอแตงตั้งบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนผูทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตร สาขาวิชาได จํานวน ไมเกิน ๒ คน
ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริ ห ารหลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามแนวทางการบริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
อุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๒) ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย า งต อ เนื่ อ ง ตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา
(๓) กํากับติดตาม และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๔) จัดทํางบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ ของ
หลักสูตร สาขาวิชาที่รับผิดชอบ
(๕) พิจ ารณาหั ว ขอ วิ ทยานิพ นธ ภาคนิพ นธ และเสนอแต งตั้งอาจารย ที่ปรึ กษา อาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย
(๖) ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ
(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
การดําเนินการ ตามขอ ๔ และ ขอ ๕ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ตองจัดให
มีการประชุมตามวิธีการในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) สํา เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ ากวา ปริญ ญาเอกจากสถาบั น อุด มศึ ก ษาที่ ก.พ. รั บรอง หรื อ มี
ตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือศาสตราจารยสําหรับ
หลักสูตรปริญญาเอก
(๒) มีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๓ ป
(๓) เป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ ป ฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลา และมี ป ระสบการณ ก ารบริ ห าร
ในสถาบันอุดมศึกษาไมต่ํากวาระดับโปรแกรมวิชาหรือเทียบเทา
(๔) มีความคิดริเริ่ม และอุทิศเวลาใหแกกิจการของหลักสูตรนั้น ๆ
(๕) มีคุณธรรม และจริยธรรม เปนที่ยอมรับในสังคม
(๖) ไมดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาอื่น
ขอ ๘ การแตง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร สาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร สาขาวิชา กรณีหลักสูตรใหมใหดําเนินการภายในวันที่ ๓๐ วัน ภายหลังจากที่หลักสูตรนั้น ๆ ไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอนุมัติใหมีแผนรับนักศึกษาแลว กรณีหลักสูตรที่ประกาศใชแลวให
ดําเนินการกอนที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะครบวาระ หรือหลังจากประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาขาวิชานั้นพนจากตําแหนงภายใน ๓๐ วันแลวแตกรณี
ขอ ๙ การได ม าซึ่ ง ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าให ค ณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรตามขอ ๔ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ เปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
การคัดเลือกใหใชวิธีการลงคะแนนโดยลับหรือวิธีสังคมมิติ
ขอ ๑๐ ประธานคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร สาขาวิ ชา มีว าระการดํ ารงตํา แหนง ๒ ป และ
สามารถไดรับการเลือกใหมไดเมื่อหมดวาระ
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ขอ ๑๑ การพนจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) ตายหรือลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๗
(๔) ลาศึกษาตอหรือไมสามารถปฏิบัติงานติดตอกันไดเกินกวา ๑๒๐ วัน
(๕) อธิ ก ารบดี สั่ ง ให อ อก กรณี ไ ม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ต ามข อ ๖ และก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หาย
ตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน ทั้งนี้ตองไมเกิน ๙๐ วัน
ขอ ๑๓ ประธานคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร สาขาวิชา และคณะกรรมการบริหารหลัก สูต ร
สาขาวิชา ที่ไดรับการแตงตั้งแลวกอนการออกประกาศฉบับนี้ หากมีคุณสมบัติ และองคประกอบเปนไปตาม ขอ ๔
และ ขอ ๗ ใหดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตอตามระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศนี้ นับแตวันถัดจากวันออก
ประกาศเปนตนไป
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ มีอํานาจออกคําสั่งในการดําเนินการตาม
ประกาศฉบับ นี้ และใหมี อํา นาจตี ความ วิ นิจ ฉัย ปญ หาอัน เกิ ดจากการใชป ระกาศฉบับ นี้ คํา วินิ จฉั ยโดยชอบ
ดวยหลักนิติธรรมของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี

ที่ ๘๗๙ / ๒๕๕๗
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ มีการประชุมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๑ เพื่อกําหนด
จรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น และไดใหความเห็นชอบกับจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคม
วิทยา เปนผูดําเนินการ เพื่อใหระเบียบวิธีดังกลาวครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป ไมวาสาขาวิชาการใด ๆ ซึ่ง
จรรยาบรรณนักวิจัยนี้ จะเปนเครื่องมือนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจัยตอไป
เพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจรรยาบรรณนักวิจัยที่สอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงคปรัชญา พันธกิจของบัณฑิต
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ บัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัย สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังนี้
๑. นิยาม
๑.๑ นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศนและวิธีการที่ใชในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
๑.๒ จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
๑.๓ จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑที่ควรประพฤติปฏิบัตขิ องนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
คนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
๒. จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียน
งานของผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคล หรือแหลงที่มาของผูขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการ
แสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
๒.๒ นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัย
นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของ
ทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้ง
งานระหวางดําเนินการวิจัย
๒.๓ นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําการวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรู
ความชํานาญหรือมีประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรือ่ งที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหา
การวิเคราะห การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย
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๒.๔ นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ
นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต ตอง
ดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรง ในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกันคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๒.๕ นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย
นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย และตองไม
คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ท างวิ ช าการ จนละเลยและขาดความเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย ต อ งถือ เปน
ภาระหนาที่ ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัย แกบุค คลที่เ ปน กลุม ตัว อยา ง โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ
และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
๒.๖ นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนการวิจัย ตองตระหนักวา
อคติสวนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปน
เหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย
๒.๗ นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยเผยแพรง านวิจัย เพื่อประโยชนท างวิชาการและสั งคม ไม ขยายผลขอคนพบ
จนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
๒.๘ นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
นักวิจัยพึงมีใจกวางพรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
๒.๙ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ
เพื่อความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศร เนาวนนท)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ที่ ๒๒ / ๒๕๕๖
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เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียน และการประเมินผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
โดยไมนับหนวยกิต (Audit) สําหรับระดับปริญญาโท
เพื่อใหการจัดการศึกษารายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา โดยไมนับหนวยกิต (Audit) สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอนักศึกษาและผูที่
สอบคั ดเลือ กเข ามาศึ กษาใหม บัณ ฑิต วิทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏนครราชสีม า จึง กําหนดแนวปฏิบั ติการ
ลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา โดยไมนับหนวยกิจ
(Audit) สําหรับระดับปริญญาโท ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา แบบ Audit ไดตอง
เปนไปตามหลักเกณฑขอ ๑.๑ หรือขอ ๑.๒ ดังนี้
๑.๑ เปนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สอบผานการวัดผลความรูทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒ เปนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สอบคัดเลือกเขามาศึกษาใหม เคยสอบผานการวัดผลความรู
ทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือเคยไดผลการเรียนระดับ P (สอบผาน) ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๒. การลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ตองเปนแบบ Audit เทานั้น โดยให
ลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษาทาง Internet ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหาก
ประสงคจะถอนรายวิชา (Withdraw) ใหดําเนินการภายในชวงระยะเวลาที่กําหนด ตามปฏิทินการเรียนการสอน
ประจําภาคการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
๓. การประเมินผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา แบบ Audit เปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
๓.๑ กรณีสอบผาน ระดับการประเมินผลเปน Au (Audit)
๓.๒ กรณีอื่น ๆ ระดับการประเมินผลเปน W (Withdraw)
๔. ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาโทตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๗ เปนตนไป
๕. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการบัณฑิตศึกษาในการพิจารณา และให
ถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารวิชาการบัณฑิตศึกษาถือเปนที่สิ้นสุด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ ๒๒ / ๒๕๕๗
คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศร เนาวนนท)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหมี
คุ ณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค มี คุ ณ ภาพ บรรลุ ต ามเป าประสงค ปรั ชญา พั นธกิ จของบั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่พึงปฏิบัติไวดังนี้
๑. มีความเคารพครู อาจารย ผูม ีพระคุณ ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
๒. มีความสามัคคี มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ
๓. มีความขยันหมั่นเพียร ใฝเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเอง และมีจรรยาบรรณในการวิจัย
ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศร เนาวนนท)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ที่ ๔๐ / ๒๕๕๗

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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เกณฑการสอบผานวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อใหกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีมาตรฐานและเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘
ขอ ๓๘
บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศเกณฑการสอบผานวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้
๑. ไดคะแนนจากการสอบหมวดวิชาทฤษฎีหรือหมวดวิชาเฉพาะสาขา รอยละ ๖๐ ขึ้นไป และ
๒. ไดคะแนนจากการสอบหมวดวิชาสถิติและวิจัย รอยละ ๖๐ ขึ้นไป และ
๓. ไดคะแนนรวมจากการสอบทั้งสองหมวดวิชา รอยละ ๖๐ ขึ้นไป
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศร เนาวนนท)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ ๒๕ / ๒๕๕๘

คูมือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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