
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง 
วาดวย การจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
------------------------------- 

 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับวาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จึงออกขอบังคับไว ดังนี ้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   
 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ  คําส่ัง ประกาศหรือมติอ่ืนใดในสวน               
ท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้  หรือซ่ึงขัด หรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
 

“มหาวิทยาลัย”       หมายความวา    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“สภาวิชาการ”       หมายความวา    สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“อธิการบดี”      หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวา  สํานักสงเสริมวิชาการและ  

งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“คณะ”       หมายความวา    คณะ หรือ สวนราชการเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “คณบดี”      หมายความวา    ผูบริหารสูงสุดของคณะ หรือ สวนราชการท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ 
 “ผูอํานวยการ”      หมายความวา   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

/“การจัดการ. . . 



 ๒ 

“การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  การจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก 
 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
และเม่ือตีความและวินิจฉัยแลวใหถือเปนท่ีสุด 
 

 
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา และหลักสูตร 

 
 

ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได ๒ ลักษณะ  ดังนี้ 
(๑)  การจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ใหจัดไดทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ และใช

ระบบทวิภาค ในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา  ในแตละภาคการศึกษานั้นตองมี     
เวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และใหจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนได  หรือจัดการศึกษาในระบบอื่น  ๆได 
โดยใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบ
ทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจน 

(๒) การศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหนวยกิตท่ีใหลงทะเบียน
ไดในแตละภาคการศึกษาตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ  

ขอ ๗  การจัดการศึกษาใหใชวิธีการสะสมหนวยกิต  โดยมีเกณฑ  ดังนี้ 
(๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง            

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 
 (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา

ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต  ตามระบบทวิภาค 
 (๓)  การฝกงานหรือฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ

ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต  ตามระบบทวิภาค 
 (๔)   การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ตามระบบ
ทวิภาค 

 (๕)  การคนควาอิสระท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 
 

/(๖) วิทยานิพนธ. . . 



 ๓ 

 (๖)  วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต   ตามระบบทวิภาค 

ขอ ๘ ในการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาใหหลักสูตรแตละประเภท มีระยะเวลาการศึกษา  ดังนี้ 
 (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงมีระยะเวลา

การศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
 (๒)  หลักสูตรปริญญาโท  มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
 (๓)  หลักสูตรปริญญาเอก  มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับผูเขาศึกษา   

ท่ีมีวุฒิระดับปริญญาโท และไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับผูเขาศึกษาท่ีมีวุฒิระดับปริญญาตรี  
การจัดการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหหลักสูตรแตละประเภทกําหนดระยะเวลาการศึกษา            

โดยเทียบเคียงกับระยะเวลาการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาในสัดสวนท่ีเหมาะสม   ท้ังนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดโครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
 (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ท่ีมีจํานวนหนวยกิต          

รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
 (๒)  หลักสูตรปริญญาโท  ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ท่ีมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต   หลักสูตรนี้มี ๒ แผน  คือ 
แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยตองทําวิทยานิพนธมี  ๒  แบบ   ดังนี้ 

แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ได  โดยไมนับ
หนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตและศึกษางาน
รายวิชาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ      
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต 

(๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ท่ีมีจํานวนหนวยกิต 
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

(๔)  หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรนี้มี ๒ แผน  โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ  

แผน  ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม  
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ได   โดยไมนับ
หนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ดังนี้ 
 

/แบบ ก ๑. . . 



 ๔ 

แบบ  ก  ๑  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา  ๔๘  
หนวยกิต 

แบบ ก ๒  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา  ๗๒  
หนวยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

แผน ข  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

แบบ  ข  ๑  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖  
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 

แบบ ข ๒  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘  
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
 ท้ังนี้  วิทยานิพนธตามแบบ ข ๑ และ แบบ ข ๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน  

กรณีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ก.๒ และ แบบ ข.๒  ไมสามารถศึกษาจนจบหลักสูตร
ปริญญาเอกได  แตนักศึกษาไดเรียนครบตามโครงสรางตามหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเปนไป
ตามหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  สภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาไดรับวุฒิ
ในระดับปริญญาโทได  

 ขอ ๑๐ ผูเขาศึกษาในระดับปริญญาโทควบ ๒ ปริญญา  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา  
 
 
 

หมวด ๒ 
การรับเขา  การรายงานตัวเปนนักศึกษา  และการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

 

 ขอ ๑๑ ระเบียบการสมัคร หลักฐานการรับสมัคร วิธีการ และจํานวนการรับเขาศึกษา             
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 ขอ ๑๒ ใหผูเขาศึกษามีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
  (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  
  (๒)  หลักสูตรปริญญาโท  รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
 

/แผน ก ๑ . . . 



 ๕ 

 แผน ก ๑ รับเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนอยูใน
ระดับดีเดน หรือมีความชํานาญพิเศษในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรท่ีจะศึกษาหรือสาขาวิชา                  
ท่ีเกี่ยวของ  และมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอในการทําวิทยานิพนธ  ท้ังนี้อยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา 

(๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
เทียบเทา  

(๔)  หลักสูตรปริญญาเอก รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก 
 ขอ ๑๓  คณะรับบุคคลเขาศึกษาหรือวิจัย โดยไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเปนกรณี
พิเศษก็ได 
 ขอ ๑๔ ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ตองนําหลักฐานรายงานตัวตาม       
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  มารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๑๕ การกําหนดและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  

หมวด ๓ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน  การเทียบโอนหนวยกิต และการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา 

 

 ขอ ๑๖ การลงทะเบียนวิชาเรียน  ใหดําเนินการ ดังนี้ 
(๑)  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาใด  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
(๒)  การลงทะเบียนเรียน  แบงออกเปน ๓ ประเภท  ดังนี้ 

(๒.๑)  การลงทะเบียนแบบนับหนวยกิต และคิดคาระดับคะแนน (Credit)   
(๒.๒)  การลงทะเบียนแบบนบัหนวยกิตแตไมคิดคาระดับคะแนน (Non-Credit)   
(๒.๓)  การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง (Audit) 

(๓)  ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน ๑๕หนวยกิต 
ตอภาคการศึกษา  ยกเวนในภาคการศึกษาสุดทาย  และการลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตาง
ไปจากเกณฑท่ีกําหนด  อาจทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
สาขาวิชา 

(๔)  ภาคฤดูรอน  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ยกเวน
รายวิชาท่ีเปนวิทยานิพนธหรือเปนภาคเรียนสุดทาย  ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา 
 

/(๕) นกัศึกษา . . . 



 ๖ 

(๕)  นักศึกษาท่ีเรียนตามขอ ๙ (๒) แผน ก ๒ จะเสนอชื่อเร่ืองวิทยานิพนธกับ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธได  จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ และ
มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต 

(๖)  นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา  รวมท้ัง
นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา  ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อรักษา
สภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๗)  ใหคณบดีอนุมัติใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุในแผนการเรียน หรือ
รายวิชาเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนได  โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนตางสถาบันอุดมศึกษาใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๗ การเพิ่ม หรือ ถอนวิชาเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑)  การเพิ่มวิชาเรียนสามารถกระทําไดภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  

และภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 
(๒)  การถอนวิชาเรียนกระทําได  ดังนี้ 

(๒.๑)  กรณีการถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วันแรก  
ของภาคฤดูรอน มหาวิทยาลัยจะไมบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา  

(๒.๒)   กรณีถอนรายวิชาหลังจาก ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  และ             
หลัง ๗ วันแรก ของภาคการศึกษาฤดูรอน  แตกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๑๔ วัน  
ในภาคการศึกษาปกติ และ ๗ วันในภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาท่ีถอนจะถูกกําหนดไวในระเบียน  
โดยบันทึกอักษร “W”  ในชองผลการศึกษา 

(๒.๓)  การเพิ่มหรือถอนรายวิชาใด ๆ  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย                 
ท่ีปรึกษาจึงจะมีผลสมบูรณ 
 ขอ ๑๘ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธใหกับ
นักศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานได  ท้ังนี้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
และใหบันทึกอักษร “T” ในชองผลการศึกษา 

 ขอ ๑๙ อธิการบดีอาจอนุมัต ิใหนักศึกษาเปลี ่ยนสาขาวิชาได  ในกรณีมีเหตุอ ันควร               
ตามคําแนะนําของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม                 
โดยนักศึกษาตองเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  

 ขอ ๒๐ ใหคณบดีอนุมัติใหนกัศึกษาลงทะเบียนวิทยานพินธ ภาคนิพนธ หรือการศึกษาอิสระได  
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และเปนไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 
 
 

/(๑)  มีคุณสมบัติ . . . 



 ๗ 

(๑)  มีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดของหลักสูตรในแตละสาขาวิชา 
(๒) ไดรับการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และการศึกษาอิสระจาก

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือ การศึกษาอิสระ และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

(๓) วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination)  

 
หมวด ๔ 

การสอบ และการประเมินผลการศึกษา 
 

 

 ขอ  ๒๑  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบประเภทตาง ๆ   ดังน้ี 
  (๑)  การสอบรายวิชา  นักศึกษาจะตองไดรับการประเมินทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 
ยกเวนรายวิชาท่ีถอนการลงทะเบียน ใหอาจารยผูสอนสงผลการประเมินผานประธาน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อใหคณบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคณะ  
  (๒)  การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ใหสอบองคความรู ใน
สาขาวิชา  โดยวิธีการสอบขอเขียนและ/หรือการสอบปากเปลา   ท้ังนี้ จะสอบไดไมเกิน ๓ คร้ัง       
วิธีการสอบและเกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   (๓)  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใหสอบองคความรูในสาขาวิชา  
โดยวิธีการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา   ท้ังนี้  จะสอบไดไมเกิน ๓ คร้ัง วิธีการสอบและเกณฑ 
การสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
  (๔)   การสอบโครงรางวิทยานิพนธ  สําหรับหลักสูตรปริญญาโท   จะตองมี
คณะกรรมการสอบโครงรางไมนอยกวา ๓ คน และอาจมีผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกเพิ่มเติมอีก
จํานวนหนึ่งก็ได แตไมเกิน ๒ คน   ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และ                 
ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธานการสอบ ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเปนประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ใหมอบหมายกรรมการสอบคนหน่ึงเปน
ประธานการสอบแทน  วิธีการสอบและเกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
  (๕)  การสอบวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และการศึกษาอิสระ  สําหรับหลักสูตรปริญญาโท 
เปนการสอบหลังจากท่ีนักศึกษาไดดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณตามเกณฑมาตรฐานแลว  
ใหมีกรรมการสอบ ๕ คน  ประกอบดวย   ประธานกรรมการ อาจารย ผูควบคุมวิทยานิพนธหลัก 
อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน  ๑ คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน  เปนผูดําเนินการสอบ วิธีการสอบ 
เกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

/(๖) การสอบ . . .    



 ๘ 

  (๖)   การสอบโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรปริญญาเอกจะตองมีคณะกรรมการ
สอบโครงรางไมนอยกวา ๕ คน และตองมีผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันเพิ่มเติมอีกจํานวน ๑ คน  และใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปน
ประธานการสอบ ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธานท่ีปรึกษาวทิยานพินธหลัก  
ใหมอบหมายกรรมการสอบคนหนึ่งเปนประธานการสอบแทน  วิธีการสอบและเกณฑการสอบ               
ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
  (๗)  การสอบวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และการศึกษาอิสระ  สําหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
เปนการสอบหลังจากท่ีนักศึกษาไดดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณตามเกณฑมาตรฐานแลว  
ใหมีกรรมการสอบประกอบดวย  ประธานกรรมการ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธหลัก อาจารยประจํา
หลักสูตร จํานวน  ๒  คน  และผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๒ คน วิธีการสอบ เกณฑการสอบ              
ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
  (๘)  การสอบคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศ  หลักสูตร วิธีการสอบ  เกณฑการสอบ
ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หากนักศึกษาลงทะเบียนสอบ ๒ คร้ัง แตยังสอบไมผาน ใหนักศึกษา
ลงทะเบียนศึกษาแบบไมนับหนวยกิตและตองสอบไดไมต่ํากวา P  จึงถือวาผานเกณฑ   
  นักศึกษาอาจไดรับยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ  ถานักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศจากสถาบันอ่ืนตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

 ขอ  ๒๒ ใหกําหนดระดับคะแนน  คาระดับคะแนน และความหมายของคาระดับคะแนน 
ในการประเมินผลแตละรายวิชา ดังนี้ 

(๑) สัญลักษณท่ีแสดงผลการประเมินท่ีมีคาระดับคะแนน มีดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 
A ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 

B+ ดีมาก (Very  Good) ๓.๕ 
B ดี  (Good) ๓.๐ 

C+ ดีพอใช (Fairly  Good) ๒.๕ 
C พอใช  (Fairly) ๒.๐ 

D+ ออน  (Poor) ๑.๕ 
D ออนมาก  (Very  Poor) ๑.๐ 
E ตก  (Fail) ๐.๐ 

  

 ในกรณีท่ีมีการประเมินผลรายวิชาใดท่ีมีการลงทะเบียนซํ้า ใหถือระดับคะแนน ท่ีมีคาระดับ
คะแนนสูงสุดเปนผลการประเมินในรายวิชานั้น   
 

/นักศึกษา . . . 



 ๙ 

 นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบในรายวิชาใดใหไดรับระดับคะแนน  E ในรายวิชานั้น 
  (๒)  สัญลักษณท่ีแสดงผลการประเมินผลการเรียนท่ีไมมีคาระดับคะแนน  มีดังนี้  

 

สัญลักษณ ความหมาย 
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาท่ีมี

คาระดับคะแนนในกรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถเขาสอบ   
โดยมีเหตุผลสมควร หรือเหตุสุดวิสัย หรือยังปฏิบัติงาน    
ไมสําเร็จและครบตามเง่ือนไขท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  
นักศึกษาท่ีได “I”  ตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อ
เปล่ียนระดับคะแนนใหเสร็จส้ินในภาคการศึกษาถัดไป    
ถาพนกําหนดหนวยงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเ บียนจะ เป ล่ียนค าระ ดับคะแนนเปน  E    
โดยอัตโนมัติ 

S ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ(Satisfactory)ใชสําหรับรายวิชาท่ี
ไมคิดคาระดับคะแนน  (Non – Credit) 

U ผลการศึกษายงัไมเปนท่ีพอใจ  (Unsatisfactory) ใชสําหรับ
รายวิชาท่ีไมคิดคาระดับคะแนน  (Non – Credit) 

Au การลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง (Audit)   
W การถอนรายวชิาท่ีเรียน (Withdrawn)  โดยไดรับอนุมัต ิ 
N รายวิชาท่ียังไมไดรับผลการประเมิน (No Report) 
T รายวิชาท่ีเทียบโอนหนวยกติรายวิชา (Transfer) 

  

 ขอ ๒๓ การประเมินผลการสอบประมวลความรู(Comprehensive Examination) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบคอมพิวเตอร และการสอบภาษาตางประเทศใหมี
สัญลักษณการประเมิน  ดังนี้ 
  P (Pass)     ผาน 
  F (Fail)     ไมผาน 
 ขอ ๒๔  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และการศึกษาอิสระใหมีสัญลักษณ
การประเมิน ดังนี้ 
  PD(Pass with Distinction)  ผานดีเยี่ยม 
  P (Pass)     ผาน 
  F (Fail)     ไมผาน 
 

/หมวด ๕ . . .  



 ๑๐ 

หมวด ๕ 
การลาพักการศึกษา  การสําเร็จการศึกษา และการพนสภาพนักศึกษา 

 

 ขอ ๒๕ นักศึกษาอาจลาพักการศึกษาโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีตามคําแนะนําของอาจารย      
ท่ีปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา  ตามเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑)   ขอลาพักภายในระยะเวลา ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วันแรก
ของภาคการศึกษาฤดูรอน  ใหลบรายวิชาท่ีลงทะเบียนศึกษาไวท้ังหมดออกจากระเบียน 
  (๒)  ขอลาพักการศึกษาเม่ือพนกําหนดเวลา ตาม (๑) ใหบันทึกสัญลักษณ W สําหรับ
รายวิชาท่ีลงทะเบียนศึกษาในภาคเรียนนั้นทุกรายวิชาไวในระเบียน 
  (๓)  การลาพักการศึกษาติดตอกันเกินกวาสองภาคการศึกษาปกติจะกระทํามิได  เวนแต 
มีเหตุผลอันสมควร และไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ  ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาฤดูรอน 

 ขอ ๒๖ นักศึกษาท่ีถูกลงโทษใหพักการศึกษาตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาในภาคการศึกษาใด
ใหถือวานักศึกษาผูนั้นไมไดรับคาระดับคะแนนใด ๆ ในภาคการศึกษานั้น  และมหาวิทยาลัยไมคืน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ีถูกลงโทษใหพักการศึกษา 

 ขอ ๒๗ การพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหนับเวลาท่ีพักการศึกษาเปนระยะเวลาท่ีนักศึกษา
ตองศึกษาใหสําเร็จตามขอกําหนดของหลักสูตรดวย 

 ขอ ๒๘ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) มีความประพฤติเหมาะสมกับการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
  (๒) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ไมเกินเกณฑ ดังนี้ 
   (๒.๑) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงไมเกิน           
๓  ปการศึกษา 
   (๒.๒) ระดับปริญญาโท  ไมเกิน  ๕ ปการศึกษา 
   (๒.๓) ระดับปริญญาเอก ไมเกิน ๖ ปการศึกษา สําหรับผูเขาศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท และไมเกิน ๘  ปการศึกษา สําหรับผูเขาศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

(๓)  สอบไดจํานวนหนวยกิต  ครบตามหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม           
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ B  สําหรับรายวิชาบังคับ และไมต่ํากวา C  
ในรายวิชาอ่ืนท่ีตองประเมินโดยมีคาระดับคะแนน และตองไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ P กรณีรายวิชา
หรือการประเมินผลการสอบอ่ืนๆท่ีไมมีคาระดับคะแนน 
  (๔)  สอบประมวลความรู และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
  (๕)  สอบคอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
และ/หรือ กรณีภาษาตางประเทศท่ีไดรับการยกเวนการสอบตามขอ ๒๑ (๘) วรรคทาย 
 

/(๖) สอบปากเปลา . . . 



 ๑๑ 

  (๖) สอบปากเปลาวิทยานิพนธ ผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
  (๗)  วิทยานิพนธ  หรือบทความวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท ตองไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding)  
  วิทยานิพนธ  หรือบทความวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาเอก ตองไดรับการยอมรับ  
ใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง  (Peer Review)  
กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  
  (๘)  ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยและหลักสูตรกําหนด 

 ขอ ๒๙ นักศึกษาตองดําเนินการแกไขวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และการศึกษาอิสระใหเสร็จส้ิน
หลังจากการสอบ โดยสงรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน ๕ เลม  และบทความวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ 
หรือ การศึกษาอิสระจํานวน ๑ ชุด  พรอมแผนบันทึกขอมูล  
 กําหนดเวลา และวิธีการนําสง รูปแบบวิทยานิพนธ บทความวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ การศึกษาอิสระ 
และแผนบันทึกขอมูล ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๓๐ ใหนักศึกษายื่นเร่ืองขอสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา และใหมหาวิทยาลัยเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรับ          
การเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย 
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบใหผูใดสําเร็จการศึกษาวันใด ใหถือวาผูนั้นสําเร็จการศึกษาในวันนั้น 

 ขอ ๓๑ นักศึกษาพนสภาพนักศึกษา  ในกรณีตอไปนี้ 
(๑)   ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)   ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
(๔)  สําเร็จการศึกษา 
(๕)  มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
(๖)  สอบประมวลความรูและ/หรือสอบวัดคุณสมบัติไมผาน  จํานวน ๓ คร้ัง 
(๗)  สอบคอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศไมผานในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๘)  สอบไมผานวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และการศึกษาอิสระ ๒ คร้ังและ/หรือหมด

ระยะเวลาการศึกษาตามเง่ือนไขของแตละหลักสูตร 
(๙)  ไมลงทะเบียนเรียนโดยไมมีเหตุอันสมควร  และไมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) มีพฤติกรรมเส่ือมเสียอยางรายแรงในขณะเปนนักศึกษา  

 
 

/(๑๑) ตองโทษ... 



 ๑๒ 

(๑๑) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีไดกระทํา โดยประมาท  
หรือเปนความผิดลหุโทษ 

(๑๒) ถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีตาง ๆ  ท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
 ขอ ๓๒ นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน ๕ ป และไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาใหกลับเขาศึกษาไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะ               
ใหดําเนินการตามระเบียบและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินงาน และการควบคุมการศึกษา 

 

 ขอ ๓๓ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย อธิการบดี                   
เปนประธานกรรมการ  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนรองประธาน  คณบดี  เปนกรรมการ  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีผูอํานวยการมอบหมายเปนผูชวยเลขานุการ 

 ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  (๑)  กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และ แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  (๒) กําหนดรูปแบบและวิธีนําสงวิทยานิพนธ บทความวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และ
การศึกษาอิสระ แผนบันทึกขอมูล และเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานบัณฑิตศึกษา 
  (๓) พิจารณาเสนอระเบียบ  ประกาศ  และขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงาน
บัณฑิตศึกษา ตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๔) ใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงาน
บัณฑิตศึกษา 
  (๕) เห็นชอบผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอตอสภาวิชาการ 
  (๖) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติงาน
อยางใดอยางหนึ่งอันอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
  (๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ขอ ๓๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่กําหนดในหลักสูตรเปน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
กรรมการและเลขานุการ 

 
/ขอ ๓๖ . . . 



 ๑๓ 

 ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชามีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
  (๑)  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
  (๒) พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
  (๓) พิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาประจําสาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ใหคณบดีแตงต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
  (๔)  ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ขอ ๓๗ การจายเงินท่ีเรียกเก็บตามขอ ๑๕  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 

หมวด ๗ 
การประกันคณุภาพของหลักสูตร 

 

 ขอ ๓๘ ใหคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา  รวมกันวางระบบ             
การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในแตละหลักสูตรใหชัดเจน และอยางนอยท่ีสุดตอง
ประกอบดวยประเด็นหลัก ดังตอไปนี้ 
  (๑)  การบริหารหลักสูตร 
  (๒)  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  (๓)  การสนับสนุนและการใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
  (๔)  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ /หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 ขอ ๓๙ ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและ
คุณภาพการศกึษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕  ป  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก ๕  ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทเฉพาะกาล . . . 
 



 ๑๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๔๐ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดําเนินการอยูในวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ    
ดําเนินตอไปตามขอบังคับคณะกรรมการประจําสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ แลวแตกรณี   เวนแตการสําเร็จการศึกษาตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้  
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

   ลงช่ือ 
    (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) 
                            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
 


	ความหมาย
	ค่าระดับคะแนน

