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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ฝ่ายงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา และจัดดําเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษารวมกับ
คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการต่าง ๆ ในเรื่องของการรับ
สมัครนักศึกษา การให้บริการงานทะเบียนและวัดผล การลงทะเบียนของนักศึกษา ระบบการจัดการ
เรียนการสอน การเสนอผู้สําเร็จการศึกษา การรวบรวมรูปเล่มวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติปริญญา  
การตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษาและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกับของคณะ  

คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
จนถึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาโดยตรง 
ซึ่งในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานจะทําหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษา
เป็นหลักดําเนินการตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษาจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา และดําเนินการตาม
ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติค่อนขางมาก ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านบัณฑิตศึกษายังขาดความเข้าใจในรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยเฉพาะในการปฏิบัติการ
สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จะต้องอาศัยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ผู้ปฏิบัติงานจึง
จําเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้รับบริการทางการศึกษา ได้ทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระบวนการศึกษาใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องดําเนินการ
จัดทําวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ซึ่งการจัดทําวิทยานิพนธ์และ
การสอบวิทยานิพนธ์ดังกล่าว มีขั้นตอนแบบคําร้องต่าง ๆ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้วิทยานิพนธ์มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ 

จากเหตุผลดังกลาวข้างต้น ผู้ปฏิบัติจึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบวิทยานิพนธ์
ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็น
ระบบ ซึ่งในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นผลงานที่แสดงความเป็นชํานาญการ/
เชี่ยวชาญแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 
และรู้จักปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่จะศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําคู่มือที่เกี่ยวกับ
งานของตนเองที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง    
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการจัดสอบ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างถูกต้อง 

4. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นระบบ   

 
ขอบเขตของคู่มือ 

การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ครอบคลุมถึง ขั้นตอนการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การกําหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ค าจ ากัดความ 
1.  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ”  หมายความว่า 

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และ
รักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. “สภาวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
6. “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
7. “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่
ด้านการสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

8. “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจํา มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดย
อธิการบดี 

9. “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว  

10.“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  

11.“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี 

12. วิทยานิพนธ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบเรียงขึ้น
จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ตามระเบียบวิธีการวิจัย มีการเลือกใช้วิธีการวิจัยชั้นสูง สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลของ
วิจัยสามารถนําไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยมีการนําเสนออย่างเป็นระบบระเบียบตามแบบ
แผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้เพ่ือเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการสําเร็จการศึกษาตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
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บทท่ี 2 
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งาน
กิจการนักศึกษา งานวัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนนโยบายของหน่วยงาน 

(2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษาความ
ต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
หนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา 
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐาน
อ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษาและเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

(5) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

 (1) ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ   
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ผู้ปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. งานวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) 

1.1 จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ร่วมกับรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1.2 ประสานงานระหว่างงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หลักสูตร เช่น  

- การรับสมัครนักศึกษา  
- การจัดอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  

- การจัดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาต่างประเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
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1.3 ประสานงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างอาจารย์ผู้สอนในคณะฯ 
กับงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- การจัดตารางสอน และการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เว็บไซต์คณะฯ social media (Facebook, Line) เป็นต้น 

1.4 ประสานงานในการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์  
- สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) 
- สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (5 บท) 
- การขอส าเร็จการศึกษา 

1.5 เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

1.6 เก็บรวบรวม มคอ.3 และ มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือน าเข้าระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

1.7 ด าเนินการและประสานงานการจัดโครงการของฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ เช่น 

- โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

- โครงการการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

1.8 ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 

- ค่าตอบแทนปฏิบัติการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

- ค่าด าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
- ด าเนินการเบิกจ่ายในโครงการของฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
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การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ ผู้ปฎิบัติงานจะอธิบายถึงขั้นตอนการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยสามารถอธิบายลักษณะงานได้ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ส ารวจ รวบรวม รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /สอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบของนักศึกษา 
(2) ตรวจสอบเอกสารแบบค าร้องขอสอบของนักศึกษา เพ่ือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตาม

ระเบียบปฏิบัติของราชการ 
(3) จัดสอบและดูแลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
(4) ติดตาม ประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานงานในการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระหว่างงาน
ประสานจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับนักศึกษาและคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและให้มีประสิทธิภาพในการจัดสอบ 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา คณะกรรมการสอบ เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท า
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา เพ่ือให้ความถูกต้อง สมบูรณ์ของเล่มวิทยานิพนธ์  

(2) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการ
บริหารควบคุมวิทยานินพธ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 
 

 

ส ารวจ รวบรวม รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดสอบของ
นักศึกษา 

ความถูกต้องของข้อมูล 

2 ตรวจสอบเอกสารแบบค าร้องขอสอบของนักศึกษา เพ่ือให้มีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

ความถูกต้องของข้อมูล 

3 
 

จัดสอบและดูแลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการจัดสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์  

4 ติดตาม ประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

ระดับความส าเร็จของการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 
 
 
 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

-ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
กิจกรรมการปฏิบัติงานหรือโครงการ
ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 
 

 

ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน
ทั้ งภายในและภายนอก เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2 
 

 

ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- ระดับความรวดเร็วในการชี้แจ้งและให้
รายละเอียด และวิธีการปฏิบัติ งาน  
ต่าง ๆ 
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ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 
 

 

ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา เพ่ือให้ความถูก
ต้อง สมบูรณ์ของเล่มวิทยานิพนธ์ 

-ร้อยละของนักศึษาที่มีความเข้าใจใน
ท าวิทยานิพนธ์ 

2 
 

 

ด าเนินการ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
เผยแพร่ต่าง ๆ หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือการ
เรียนรู้และการท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

-ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ 

3 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพ่ือ
ใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารควบคุมวิทยานินพธ์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงาน 
และน าเสนองานให้กับหน่วยงานต่างๆ 

-ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
เพ่ือแชร์ข้อมูลและน าเสนองาน  

 
คุณสมบัติท่ีจําเป็นในงาน  (Job Specifications) 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
1. ความรู้เรื่องการท าวิทยานิพนธ์  
2. ความรู้เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพน์  
3. ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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โครงสร้างขององค์กรการบริหารจัดการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คณบดี 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ประธานสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (MBA) 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 1 คน 

นักบริหารงานท่ัวไป 2 คน นักวิชาการศึกษา  4 คน นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 1 คน 

ประธานสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

 

ประธานสาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

 

ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร ์

 

ประธานสาขาวิชา
การบัญช ี

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการจัดหารายได้ 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

 

หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศกึษา 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
 

ในการปฏิบัติงานการจัดสอบวิทยานิพนธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ีมีหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติและเงื่อนไข ดังน้ี 

1. หลักเกณฑและกฎระเบียบที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

3. เงื่อนไข ขอสังเกต ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

4. แนวคิด งานวิจัยที่เก่ียวของ 

5. จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑและกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ผูปฏิบัติงานจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑ วิธีการและ 

แนวปฏิบัติ เพื่อใหหนวยงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หรือผูรับบริการทางการศึกษา ไดทราบและถือ

ปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
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ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558 แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 9 ขอ 

43 เรื่อง การสําเร็จการศึกษา กําหนดไววานักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ที่สําเร็จ

การศึกษาจะตองผานเงื่อนไขตาง ๆ ดังน้ี  

(1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด 

(2) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(3) สอบผานการประเมินทักษะภาษาตางประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(4) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ  

(5) มีผลการศึกษาไดคาคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00 

(6) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 

(7) วิทยานิพนธผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยรอยละของการ

คัดลอกใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

(8) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) 

ที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมกลั่นกรอง (peer review) กอนการตีพิมพ โดยมีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในการปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความรูดานกฎ ขอบังคับ ระเบียบและประกาศตาง ๆ ที่เก่ียวของ เขาใจใน

เกณฑมาตรฐาน มีความรูในการบริหารจัดการภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งตองมีทักษะ

ความสามารถที่ต องประสานงานกับหลายฝาย ไมวาจะเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย   

เจาหนาท่ีที่เก่ียวของ เปนตน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดอยางคลอง

ตัว ผู จัดทําคู มือจึงได กําหนดกิจกรรมและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การสอบวิทยานิพนธ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เร่ือง แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ ดังนี ้
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ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2 

 

ผาน 

ลงทะเบียนเรียน ไมนอยกวา 

12 หนวยกิต 

คะแนนเฉลี่ยสะสม  

ไมตํ่ากวา 3.00 

นักศึกษานําเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ดําเนินการทําคําส่ังแตงต้ังอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เห็นชอบ 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธ (3 บท) 

แนบผลตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย 

(ตองไมเกิน รอยละ 20) 

แนบประวัติของคณะกรรมการการสอบทุกทาน 

ดําเนินการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ (3 บท) ภายใน 30 

วัน นับจากวันท่ีไดรับการอนุมัติ 

นักศึกษาสงตรวจรูปเลมและดําเนินการจัดทํารูปเลม

พรอมสงรูปเลมใหคณะกรรมการสอบกอนวันสอบ

อยางนอย 15 วัน 

ปรบัแกไขโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน 30 วัน 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (5 บท) 

ผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธมาแลวไมนอยกวา 90 วัน 

แนบผลตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย  

(ตองไมเกิน รอยละ 20) 

ผานการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

แนบประวัติของคณะกรรมการการสอบทุกทาน 

เริ่มตน 

ไมเห็นชอบ 

ไมผาน 

นักศึกษาดําเนินการ

สอบโครงราง

วิทยานิพนธตามวัน

เวลาที่กําหนด 
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ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2 (ตอ) 

 

 

นักศึกษาสงตรวจรูปเลมและดําเนินการจัดทํา

รูปเลมพรอมสงรูปเลมใหคณะกรรมการสอบ

กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน 

นักศึกษาปรบัแกไขวิทยานิพนธ ภายใน 90 วัน 
ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ท่ี สกอ. ยอมรับ 

นักศึกษานําสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ (ปกออนสีนํ้าเงิน) 

จํานวน 3 เลม โดยการพิมพและการจัดทําเลมวิทยานิพนธให

ยึดตามคูมือ ขอปฏิบัติ ระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของ 

รอใบตอบรับการตีพิมพหรือวารสารฉบับท่ีตีพิมพ 
สงตรวจบทคัดยอ

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษกอนเขา

ประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิต 30 วัน 

นําเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาเพ่ือขออนุมัติผลสําเร็จ

การศึกษา 

นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการสภา

วิชาการเพื่อเสนอใหปริญญาบัตร 

นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญาบัตร 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

เจาที่คณะตรวจสอบผลการเรียน

สะสมของนักศึกษาที่สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

นักศึกษาดําเนินการกรอกเอกสาร

เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาที่สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ (5 บท) 

ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับการ

อนุมัติ 

ผาน 

ไมผาน 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ/

นักศึกษาสง

ตรวจบทคัดยอ

อีกคร้ัง 

นักศึกษาดําเนินการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธตาม

วันเวลาที่กําหนด 
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ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาควรศึกษาเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ตามคูมือนักศึกษาอยางเขาใจ 

2. นักศึกษาควรศึกษาการจัดทําวิทยานิพนธตามที่คูมือการทําวิทยานิพนธอยางละเอียด

และชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดการผิดพลาดในการจัดเลม 

นักศึกษาสงเลมปกแข็งสีเขียวที่ฝายประสานงานบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 4 เลม พรอมแผน CD จํานวน 4 แผน 

นักศึกษาดําเนินการท่ีฝายทะเบียนเพ่ือขอรับใบรับรองคุณวุฒิ/

ใบรายงานผลการศึกษา 

นักศึกษานําใบรับรองคุณวุฒิ/ใบรายงานผลการศึกษาไปยื่นท่ีฝาย

การเงินเพ่ือขอรับเงินคาประกันขอเสียหายคืนจํานวน 1,000 

บาท ภายในเวลา 6 เดือน 

ส้ินสุดกระบวนการทําวิทยานพินธ

และการขอสําเร็จการศึกษา 
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เง่ือนไข : 

1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ 1 

3. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  

4. คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

สามารถอธิบายแยกเปนข้ันตอนยอย ไดดังน้ี 

1. ขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ไมเห็นชอบ 

ส้ินสุดกระบวนการแตงต้ังคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เสนอตอประธานหลักสูตรเพ่ือลงนามในแบบฟอรม บฑ.1 และ บฑ.2 

 อาจารยท่ีปรึกษาเห็นชอบ 

เจาหนาที่ทําบันทึกขอความและคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่

ปรกึษาวิทยานิพนธเสนอตองานประสานงานบัณฑิตศกึษา

ผานระบบ e-doc 

แนบประวัติอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธตามแบบฟอรมที่

กําหนด 

ฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

เสนอตออธิการบดีเพื่อลงนามในคําส่ัง 

ฝายงานประสานงานบัณฑติศึกษาเห็นชอบ 

อธิการบดีเห็นชอบ 

สํานักงานอธิการบดีสงบันทึกขอความและคําสั่งท่ี

อธิการบดีลงนามเรียบรอยแลวกลับมายังคณะ 

นักศึกษากรอกแบบขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ (บฑ. 1) 

และแบบขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (บฑ. 2) 

ประธานหลักสูตรเห็นชอบ 
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 อธิบายรายละเอยีดข้ันตอนแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตองผานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ี

หลักสูตรกําหนดจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 รวมถึงผานการ

พิจารณาหัวขอวิทยานิพนธจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร เมื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร

เห็นชอบ จึงดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 1.1 นักศึกษากรอกแบบขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ (บฑ.1) และแบบขออนุมัติแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (บฑ.2) 

 1.2 เสนอตอประธานหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 

 1.3 เจาหนาที่คณะ ดําเนินการทําบันทึกขอความและคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธเสนอตอฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาโดยผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-

Document) พรอมทั้งแนบประวัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 

 1.4 ฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเสนอตออธิการบดีฯ เพ่ือลงนามในคําสั่ง 

 1.5 อธิการบดีฯ เห็นชอบ 

 1.6 ฝายธุรการ สํานักงานอธิการบดีสงเอกสารกลับมายังคณะ 

 1.7 เจาหนาที่คณะ จัดเก็บเอกสาร
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2. ขั้นตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

นักศึกษากรอกแบบขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ (บฑ.3) 

อาจารยที่ปรึกษาลงนามในแบบขอสอบ (บฑ.3) 

อาจารยท่ีปรึกษาเห็นชอบ 

อาจารยท่ีปรึกษาเสนอชื่อคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

ประธานหลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/

กําหนดวันสอบ 

เจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธเสนอตอฝายประสานงานบัณฑิตศึกษาผาน

ระบบ e-doc 

เห็นชอบ 

สํานักงานอธิการบดีสงบันทึกขอความและคําสั่งกลับมายังคณะ 

เจาหนาที่คณะนัดหมายคณะกรรมการสอบ/

นักศึกษาและประชาสัมพันธการสอบ 

ฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

เสนอตออธิการบดีเพ่ือลงนามในคําสั่ง 

อธิการบดีเห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ 

แนบผลตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานวิจัย (ตอง

ไมเกิน รอยละ 20) 

แนบประวัติของ

คณะกรรมการการสอบ

ทุกทาน 
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บันทึกผลสอบ (บฑ.4) โดยใหคณะกรรมการลงนาม 

นักศึกษาดําเนินการแกไขภายใน 30 วัน  

เงื่อนไข : 

1. ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว 

2.  คุณสมบัติคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การ

จัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

3. ผลตรวจการคดัลอกผลงานวิจัย ตองไมเกินรอยละ 20  

เจาหนาท่ีสงผลสอบใหฝายประสานงาน

บัณฑิตศึกษา 

2. ขั้นตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ (ตอ) 

ผาน 

ดําเนินการสอบ ตามวัน เวลา 

และสถานท่ีท่ีกําหนด ภายใน 30 

วัน นับจากวันท่ีไดรับการอนุมัติ 
 

ไมผาน 

นักศึกษาดําเนินการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธตาม

วันเวลาท่ีกําหนด 

นกัศึกษาสงตรวจรูปเลมและ

ดําเนินการจัดทํารูปเลมพรอมสง

รูปเลมใหคณะกรรมการสอบกอน

วันสอบอยางนอย 15 วัน 

ส้ินสุดกระบวนการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ 
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อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

2. ขั้นตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ (3 บท) 

 2.1 นักศึกษากรอกแบบขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ (บฑ.3)  

 2.2 เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 

 2.3 หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาแตงตั้ ง

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ พรอมทั้งกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

 2.4 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบ 

 2.5 เจาหนาที่คณะ จัดทําบันทึกขอความและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง

วิทยานิพนธเสนอตอฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาโดยผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส       

(e-Document) พรอมทั้งแนบประวัติของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธทุกทานและแนบ

ผลตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (ตองไมเกินรอยละ 20) เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ 

 2.6 ฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเสนอตออธิการบดีฯ เพ่ือลงนามในคําสั่ง 

 2.7 อธิการบดีฯ เห็นชอบ 

 2.8 ฝายธุรการ สํานักงานอธิการบดีสงเอกสารกลับมายังคณะ 

 2.9 เจาหนาที่คณะ ดําเนินการนัดหมายคณะกรรมการสอบ นักศึกษาและประชาสัมพันธให

นักศกึษาและผูที่สนใจเขารวมรับฟงการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 2.10 ดําเนินการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด โดยดําเนินภายใน 30 วัน นับ

จากวันที่ไดรับอนุมัติ (กอนวันสอบนักศึกษาจะตองสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับรางใหเจาหนาท่ีคณะ 

เพื่อตรวจรูปแบบการทําวิทยานิพนธ ตามคูมือการทําวิทยานิพนธ 2558 กอน และจัดทํารูปเลม

ฉบับสมบูรณพรอมสงใหคณะกรรมการสอบกอนวันสอบอยางนอย 15 วัน) 

 2.11 บันทึกผลการสอบ (บฑ.4) โดยคณะกรรมการสอบลงนาม 

 2.12 นักศึกษาดําเนินการแกไขภายใน 30 วัน
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3. ขั้นตอนการสอบปองกันวิทยานิพนธ  

เริ่มตน 

นักศึกษากรอกแบบขอสอบปองกันวิทยานิพนธ (บฑ.5) 

อาจารยที่ปรึกษาลงนามในแบบขอสอบ (บฑ.5) 

อาจารยท่ีปรึกษาเห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ        

โดยนําใบ บฑ.5 ยื่นที่การเงินเพ่ือชําระเงิน 

อาจารยท่ีปรึกษาเสนอชื่อคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

ประธานหลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการผูรับผดิชอบหลักสูตร

เพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/

กําหนดวันสอบ 

เจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธเสนอตอฝายประสานงานบัณฑิตศึกษาผาน

ระบบ e-doc 

เห็นชอบ 

สํานักงานอธิการบดีสงบันทึกขอความและคําสั่งกลับมายังคณะ 

ฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

เสนอตออธิการบดีเพ่ือลงนามในคําสั่ง 

อธิการบดีเห็นชอบ 

ฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ 

แนบผลตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานวิจัย (ตอง

ไมเกิน รอยละ 20) 

แนบประวัติของ

คณะกรรมการการสอบ

ทุกทาน 
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บันทึกผลสอบ (บฑ.7) โดยใหคณะกรรมการลงนาม 

นักศึกษาดําเนินการแกไขภายใน 30 วัน  เจาหนาที่สงผลสอบใหฝายประสานงาน

บัณฑติศึกษา 

เงื่อนไข : 

1. นักศึกษาผานการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธมาแลวไมนอยกวา 90 วัน 

3. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ 2 

4. คุณสมบัติคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5. ผลตรวจการคดัลอกผลงานวิจัย ตองไมเกินรอยละ 20  

3. ขั้นตอนการสอบปองกันวิทยานิพนธ (ตอ) 

เจาหนาที่คณะนัดหมายคณะกรรมการสอบ/

นักศกึษาและประชาสัมพันธการสอบ 

ผาน 

ดําเนินการสอบ ตามวัน เวลา 

และสถานที่ท่ีกําหนด ภายใน 30 

วัน นับจากวันท่ีไดรับการอนุมตัิ 
 

ไมผาน 

นักศึกษาดําเนินการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธตาม

วันเวลาที่กําหนด 

นักศึกษาสงตรวจรูปเลมและ

ดําเนินการจัดทํารูปเลมพรอมสง

รูปเลมใหคณะกรรมการสอบกอน

วันสอบอยางนอย 15 วัน 

ส้ินสุดกระบวนการสอบปองกนั

วิทยานิพนธ 
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อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปองกันวิทยานิพนธ 

3. ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ (5 บท) 

 3.1 นักศึกษากรอกแบบขอสอบวิทยานิพนธ (บฑ.5)  

 3.2 เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 

 3.3 นักศึกษาดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ โดยนําใบ บฑ.5 ไปยื่น

ที่การเงินเพ่ือชําระเงิน 

 3.4 หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาแตงตั้ ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมท้ังกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

 3.5 ประธานหลักสูตรเห็นชอบ ลงนามในใบ บฑ. 6 

 3.6 เจาหนาที่คณะ จัดทําบันทึกขอความและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

เสนอตอฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาโดยผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 

พรอมทั้งแนบประวัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน และแนบผลตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานวิจัย (ตองไมเกินรอยละ 20) เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ 

 3.7 ฝายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเสนอตออธิการบดีฯ เพ่ือลงนามในคําสั่ง 

 3.8 อธิการบดีฯ เห็นชอบ 

 3.9 ฝายธุรการ สํานักงานอธิการบดีสงเอกสารกลับมายังคณะ 

 3.10 เจาหนาที่คณะ ดําเนินการนัดหมายคณะกรรมการสอบ นักศึกษาและประชาสัมพันธ

ใหนักศึกษาและผูที่สนใจเขารวมรับฟงการสอบวิทยานิพนธ 

 3.11 ดําเนินการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด โดยดําเนินภายใน 30 วัน นับ

จากวันที่ไดรับอนุมัติ (กอนวันสอบนักศึกษาจะตองสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับรางใหเจาหนาท่ีคณะ 

เพื่อตรวจรูปแบบการทําวิทยานิพนธ ตามคูมือการทําวิทยานิพนธ 2558 กอน และจัดทํารูปเลม

ฉบับสมบูรณพรอมสงใหคณะกรรมการสอบกอนวันสอบอยางนอย 15 วัน) 

 3.12 บันทึกผลการสอบ (บฑ.7) โดยคณะกรรมการสอบลงนาม 

 3.13 นักศึกษาดําเนินการแกไขภายใน 90 วัน
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เง่ือนไข ขอสังเกต ขอควรระวัง ส่ิงที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหการดําเนินการขอแตงต้ังอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธ  การกําหนดชื่อเรื่อง

วิทยานิพนธ การขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ การขอสอบปองกันวิทยานิพนธ และการขอแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและ

นักศึกษา ผูปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการใหบริการ ซึ่งมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการใหไดรับความถึงพอใจในการบริการ ผูปฏิบัติงานจึงมีขอควรคํานึงในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

2.1 ใหบริการท่ีถูกตองตามกฎระเบียบและครบถวนสมบูรณ 

เนื่องจากการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ตั้งแตกระบวนการขอแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธตลอดจนการขอสอบวิทยานิพนธ ตองพิจารณาคุณสมบัติตาง ๆ อาทิ คุณสมบัติ

ของนักศึกษา คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คุณสมบัติของผูสอบวิทยานิพนธ เปนตน 

ใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ คือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เร่ือง แนวปฏิบัติในการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ 

ดังนั้น เพื่อลดขอผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนตอการดําเนินการงาน ผูปฏิบัติงานจะตองใหบริการตาม

ขอบเขตที่กฎระเบียบกําหนดไวโดยเครงครัด นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานตองใหคําแนะนําเก่ียวกับการ

ดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสมบูรณครบถวน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว 

2.2   ใหบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

ผูปฏิบัติงานควรพึงระลึกเสมอวา ทุกการขอรับบริการลวนตองการความสะดวกและ

รวดเร็วในการใหบริการ และเม่ือผูรับบริการมีปญหาหรือขอสงสัยก็ตองการคําแนะนําหรอืคําตอบจาก

ผูปฏิบัติงาน ดังนั้น เมื่อมีผูรับบริการมาติดตอสอบถามหรือย่ืนแบบขออนุมัติตาง ๆ  ผูปฏิบัติงาน

จะตองรีบปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทันที กรณีมีภารกิจอื่นใดที่อาจทําใหไมสามารถดําเนินการได

ทันทีก็ตองแจงใหผูรับบริการทราบ 

2.3 ใหบริการโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การใหบริการโดยเสมอภาค เทาเทียม และเปนมาตรฐานเดียวกัน จะทําใหผูรับบริการ

ทราบแนวปฏิบัติท่ีหนวยงานไดกําหนดไวและตองการใหผูใชบริการนําไปปฏิบัติใชโดยทั่วกันและทําให

หนวยงานสามารถควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานได 
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2.4 ใหบริการอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

ผูปฏิบัติงานควรพึงระลึกเสมอวา นักศึกษากําลังเรียนรูการทําวิทยานิพนธ และเปน

การทําวิทยานิพนธภายใตการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งแรก ดังนั้น ยอมเปนเรื่อง

ปกติที่นักศึกษาจะไมทราบถึงกระบวนการหรือวิถีปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการตาง ๆ ในการทํา

วิทยานิพนธ แมจะไดเคยไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา การอานคูมือการทําวิทยานิพนธหรือ

จากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ มาแลวก็ตาม แตอาจจะไมครบถวนเพียงพอ ดังนั้น ผูปฏิบัติงานจะตองยินดีท่ี

จะใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ

และตอเนื่อง 

 

แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน นอกจากจะเปนผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ 

ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษแลว ยังแสดงใหเห็นวาเปนผูสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ดวยการศึกษาคนควาหาความรู 

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ 

เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ผูจัดทําไดทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนคูมือการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ความหมายของคูมือการปฏิบัติงาน 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มี

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ของ

องคกรและวิธีการควบคุม กระบวนการนั้น มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซ้ําซอน มีหลายข้ันตอน  

และเกี่ยวของกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, 2549 : 12 อางถึงใน เสถียร คามีศักดิ์, 2556 : 1-2) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มี

จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ  มัก

จัดทําข้ึนสําหรับงานทีมีความซับซอน หลายขั้นตอน และเก่ียวกับหลายคน สามารถปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงเม่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงในความผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน (ธนาวิชญ  จินดาประดิษฐ และจารุวรรณ ณ ยอดระฆัง, 2552 : 26 อางถึงใน 

เสถียร คามีศักดิ์, 2556 : 2) 
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คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง การอธิบายหรือใหรายละเอียดของการดําเนินงานอยางใด

อยางหนึ่งใหประสบผลสําเร็จ โดยผานข้ันตอนหรือกระบวนการตาง ๆ คูมือเปนหนังสือหรือเอกสารท่ี

ใชควบคูกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนเอกสารที่ใหแนวทางการปฏิบัติแกผูใชคูมือ เพ่ือใหผูใชสามารถ

ดําเนินการในเร่ืองนั้น ๆ ดวยตนเองอยางถูกตองเหมาะสม (สุมาลี สังขศรี, 2553) 

คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ที่กําหนด

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description) มีคําอธิบายงานท่ี

ปฏิบัติ ประวัติความเปนมา มีแผนกลยุทธการปฏิบัติ กําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแตละบท/

เรื่อง/หัวขอ ตองมีความคิดหลัก วัตถุประสงค และเนื้อหาสาระท่ีมีความสมบูรณ มีรายละเอียด

ครอบคลุมเนื้อหาในแตละเรื่อง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติตาง ๆ เอกสารท่ี

เก่ียวของ หลักเกณฑและวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนว

ทางแกไขขอเสนอแนะ ทั้งน้ีตองใชประกอบการปฏิบัติงานมาแลว และตองจัดทําเปนรูปเลม (เสถียร 

คามีศักดิ์, 2556 : 4) 

วิยะดา ธนสรรวนิช (2558 : 2) กลาววา คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารในเชิง

คุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมทั้ง

แนวทางในการดาํเนินงาน รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหา ขอเสนอแนะและพัฒนางานในหนาที่ 

คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แตละหนวยงานสรางข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานนั้นและใชเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน อีกทั้งยัง

สามารถปรับปรุงใหสอดคลองกับ ระเบียบ วิธี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต (สํานักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน, 2561) 

สรุปไดวา คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่สรางขึ้นมาเพื่อบอกแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ตั้งแตจุดเร่ิมตนจนถึง

จุดสิ้นสุดของกระบวนการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานดวยตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2. ความสําคญัของคูมือการปฏิบัติงาน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ใหความสําคัญกับการจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน และประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ 

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง 

3. ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใดกับใคร 

4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของ

องคกร  

5. เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน 
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6. เปนเคร่ืองมือในการฝกอบรม 

7. ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 

8. ใชเปนสื่อในการประสานงาน 

9. ไดงานที่มีคุณภาพตามกําหนด 

10. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน 

11. แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน 

12. บุคลากร หรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได 

13. สามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เม่ือมีการโยกยายตําแหนงงาน 

14. ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซับซอน 

15. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ 

16. ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน 

17. ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน 

18. ชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในการทํางาน 

19. ชวยลดการตอบคําถาม 

20. ชวยลดเวลาสอนงาน 

21. ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ 

22. ชวยในการออกแบบระบบงานใหมและปรับปรุงงาน 

23. ผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และทาํงานไดอยางถูกตอง 

24. ทราบถึงตําแหนงงานที่รับผิดชอบ 

25. ทราบถึงเทคนิคในการทํางาน 

3. ลักษณะของคูมือ 

คูมือการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 3  ลักษณะคือ 

1. คูมือที่เขียนใหผูเขียนเองถือเปนแนวปฏิบัติ 

2. คูมือที่เขียนใหผูปฏิบัติงานอื่นถือเปนแนวปฏิบัติ 

3. คูมือที่เขียนใหผูรับบริการถือเปนแนวปฏิบัติ 

4. ระดับของคูมือ 

คูมือการปฏิบัติงานแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. Manual Book เปนคูมือการปฏิบัติงานที่นําเอา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่

เกี่ยวของมารวบรวมไวเปนหมวดหมูแลวจัดทําเปนรูปเลม 

2. Cook Book เปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเหมือนระดับ Manual Book แต

เพิ่มเติมข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานเขาไป  
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3. Tip Book เปนคูมือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเดียวกับ Manual Book และ Cook 

Book แตเพ่ิมเทคนิควิธีการ ประสบการณจากการปฏิบัติงานรวมถึงนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน 

5. แนวคิดในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 

ปจจุบันจากการศึกษาคนควาการเขียนคูมือปฏิบัติงานยังไมมีใครกําหนดไวชัดเจน 

สามารถเขียนไดหลายลักษณะ ตามความเหมาะสม โดยการประยุกตแนวทางการเขียนตาง ๆ มาใช

เปนโครงสรางในการเขียนคูมือการปฏิบัติงานแตสิ่งที่สําคัญตองใหเขาใจงาย มีความยืดหยุน รวมทั้ง

อาจนําเสนอในลักษณะของ Flow Chart แผนกลยุทธ รูปภาพ รูปการตูน ซีดี หรือวีดีโอก็ได เพื่อให

เกิดแนวคิดหลากหลายในการเขียนผลงานโดยเฉพาะคูมือการปฏิบัติงาน ผูจัดทําขอนําเสนอแนวคิด

ของผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ และผูเชี่ยวชาญดังตอไปนี้ 

เดชา ศรีตระกูล (2535 : ไมปรากฏหนา อางถึงใน เสถียร คามีศักดิ์, 2556 : 16) และ

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2542 : 34 – 43 อางถึงใน เสถียร คามีศักดิ์, 2556 : 16) เสนอแนวคิดในการ

เขียนผลงานทางวิชาการ พอสรปุประเด็นสําคัญ ๆ ไดดังตอไปนี้ 

1. เลือกเร่ืองที่จะเขียนใหตรงกับความรู ความสามารถ และที่มีความสนใจ จะไดคนควา

ใหไดทั้งแนวลึกหรือแนวตั้ง และแนวกวาง หรือแนบราบ (แนวลึก เปนการเขียนแบบเจาะลึกในเรื่อง

อยางละเอียดลึกซึ้ง สวนแนวกวาง เปนการเขียนแบบกวาง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด แตไมลึกซึ้ง 

เชน หลักการบริหารทั่วไป หรือความรูเบ้ืองตน) ใหมากที่สุด เพื่อนํามาอางอิง พยายามหลีกเลี่ยง

เนื้อหาซ้ํากับผูอ่ืน เวนแตมีคุณภาพเดนกวา หรือทันสมัยกวา 

2. ตองรูจักบริหารเวลา ทุกคนมีเวลาเทากัน วันละ 24 ชั่วโมง เวลาเปนทรัพยากรที่

แตกตางไปจากทรัพยากรอยางอ่ืน เวลาเปนทรัพยากรที่ไมตองหา แตเมื่อใชหมดหรือไมไดใชจะหา

ทดแทนไมได จึงตองรูจักบริหารเวลาใหเปน ตองแบงเวลาเพ่ือการเขียนผลงาน ตองตั้งใจวาในแตละ

วันนั้นจะเขียนใหไดหนึ่งหนา เปนตน 

3. ตองเพิ่มประสบการณใหตัวเอง การเขียนผลงานตองอาศัยประสบการณ ศึกษา

ผลงานของคนอ่ืน ๆ หรือเขารับการฝกอบรมในการเขียนผลงาน ไมควรหมกมุนกับการเขียนจนเกินไป  

จะทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตเสีย ขอใหต้ังใจจริง ตั้งใจเรียนรู และมีความพยายามอยางตอเนื่อง 

4. วางแผนในการเขียน ทําโครงราง (outline) ของสิ่งที่จะเขียน แบงเปนบทเปนตอน 

แบงเปนหัวขอใหญ หัวขอยอยที่จะเขียนในแตละบท หาเอกสารสนับสนุน และอางอิงสิ่งที่จะเขียน 

5. อาน จดบันทึก ถายสําเนาเอกสาร เก็บรวบรวม วาไดขอมูลมาจากใด ใครคนเขียน 

เขียนเมื่อใด ปใด เพ่ือใชเปนบรรณานุกรม และเชิงอรรถ การอางอิงเปนเร่ืองสําคัญเพราะจะทําใหเกิด

ความเชื่อถือ พิจารณาใหรอบคอบ วาหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิดของบุคคลท่ีเรานํามาอางอิง

นั้นกอใหเกิดความนาเชื่อถือในผลงานของเราหรือไม 
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6. การเรียบเรียง เปนวิธีการหรือเทคนิคการเขียน อาน คนควาเขียนเปนตอน ๆ แลว

นํามาปะติดปะตอ ใหไดขอมูลจนครบแลวเขียน ชวงน้ีอยากังวลเร่ืองความสละสลวย ภาษา ความ

เชื่อมโยง ลงมือเขียนไปกอนแลวจึงมาเรียบเรียง ไมจําเปนตองเขียนเรียงลําดับจากบทที่ 1 ไปหาบท

สุดทาย หาขอมูลในบทใด ตอนใด พรอมก็เขียนบทน้ันหรือตอนนั้นไปกอน จะทําใหมีกําลังใจวา

ผลงานเรามีความกาวหนา 

7. ความสมดุลทางวิชาการ (Balance of Knowledge) ในแตละประเด็นหลักที่เขียน 

ควรมีน้ําหนักพอ ๆ กัน มีความละเอียดลึกซึ้งไลเลี่ยกัน มีความยาวพอ ๆ กัน มีความสมดุลของเน้ือหา

ในแตละบท แตละประเด็นไมใชวาถนัดมาก รูมาก เขียนยาว ประเด็นใดรูนอยเขียนสั้น ๆ หรือเขียน

พอสังเขป จะเปนขอสังเกตกับผูอาน และตองเขียนผสมผสานกันระหวางสิ่งที่คนความากับ

ประสบการณที่ปฏิบัติจริง อยาใหหนักไปทางใดทางหนึ่ง และหนึ่งยอหนาควรมีเนื้อหาเพียงเร่ืองเดียว 

ไมควรเกิน 20 บรรทัด หากยาวมากควรหาตัวขึ้นยอหนาใหม ประโยคแรกและประโยคสุดทายจะเปน

ความหลัก 

8. ภาษาและเนื้อหาสาระ ตองคํานึงวาเราเขียนใหคนอ่ืนอาน ภาษาท่ีใชและเนื้อหา

สาระ ควรตอบสนองความตองการ และความสนใจของคนอาน พยายามใชภาษางาย ๆ เขียน

ภาษาไทยอยางภาษาไทย ไมใชเขียนภาษาไทยสํานวนฝร่ัง (เพราะแปลมา) การใชศัพทตองคงเสนคง

วา การยกตัวอยางตองใหสอดคลองหรือสะทอนกับบริบทของสังคมไทย เนื้อหาสาระตองตามหลัก

วิชา มีเนื้อหาทันสมัย เนื้อหาสาระตองถูกตองตามหลักวิชา มีเนื้อหาทันสมัย เนื้อหาสาระครอบคลุม

ประเดน็ที่เขียน รูปแบบที่ดีของการพิมพตองมีลักษณะเปนวิชาการ แบงบท แบงตอนใหชัดเจน 

9. ความเชื่อมั่นในตนเองและความจริงจังในการทํางาน ตองมั่นใจวาตนเองเขียนได 

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาคนที่มีประสบการณมากกวาเรา ตองทํางานอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

เขียนไดมากหรอืเขียนไดนอย ขอใหไดเขียน เขียนไดครึ่งหนาดีกวาไมเขียนเลย หากมีความจําเปนตอง

หยุดเขียน ไมวาดวยเหตุผลใด กอนจะหยุดพักเขียนควรเขียนแนวยอ ๆ วาจะเสนอแนวคิดอะไรตอไป

อีก เม่ือกลับมาเขียนใหมจะไดไมเกิดปญหา 

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการเขียน อยาเอาผลงานของคนอ่ืนมาเปน

ผลงานของตนเอง อยาลอกผลงานเขามาโดยไมไดอางอิง เมื่อเอาขอความหรือแนวคิดของใครมา ตอง

เขียนแหลงที่มาใหชัดเจน อยาพยายามแอบอางอําพรางวาหลักฐานที่อางเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ 

(primary sources) ทั้งที่ตามความจริงขอมูลทุติยภูมิ (secondary sources) การลอกเลียนผลงาน

คนอ่ืนถือวาเปนโจรกรรมทางวิชาการ 

11. เรียบเรียงตนฉบับ เม่ือเรียบเรียงตนฉบับแลว ควรทดลองใชปฏิบัติจริง อาจจะมีการ

เพิ่ม-ลดตองรีบแกไขทันที แลวทําการทดลองปฏิบัติซ้ํา เพ่ือหาขอบกพรอง แกไขปรับปรุงจนเปนท่ี

พอใจ 
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12. รวบรวมเนื้อหาที่แกไขใหม อานทบทวน เพ่ือทําการผสมผสานเชื่อมโยงใหเกิดความ

กลมกลืน มิใหเกิดความซ้ําซอน และเพิ่มเติมสิ่งท่ีขาดไปใหสมบูรณ 

13. การพิมพตนฉบับ ใหเพ่ือนผูรวมงานชวยอานหรือผูมีประสบการณชวยอาน เพื่อให

ขอเสนอแนะหรือหาขอบกพรอง แลวนํากลับมาใครครวญอยางรอบคอบ อาจจะตองมีการเพ่ิม-ลด 

หรอืสลับบท หรือตอนใหมเพื่อใหการเสนอแนวคิดราบรื่น 

14. แกไขตนฉบับ ตรวจความถูกตอง ตัวสะกด การันต ขอความ รูปแบบ ทําตนฉบับ 

2–3 เลม ปองกันเหตุสุดวิสัย อยาประมาท 

เฉลิมเผา อจละนันท (2547 : 1-8 อางถึงใน เสถียร คามีศักดิ์, 2556 : 18-19) เจาหนาท่ี

วิเคราะหนโยบายและแผน เชี่ยวชาญ 9 ใหขอสังเกตในการเขียนผลงานแสดงความเปนผูชํานาญการ 

ผูเชี่ยวชาญไววา 

1. ตองมีกลยุทธ (Strategy) ซึ่งหมายถึง แนวทางวิธีทางเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการ

ทํางาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตขอบเขตของนโยบาย โดยท่ัวไปทางเลือกของกลยุทธ มีให

เลือกมากกวาหนึ่งทางจึงตองวิเคราะหอยางรอบคอบ กอนจะเลือกพิจารณาและนํากลยุทธใดกลยุทธ

หนึ่งมาถือปฏิบัติ/นําไปใช จึงเปนยุทธวิธี (tactics) ท่ีสําคัญในการทําผลงานบริการวิชาการ เพื่อขอ

ตําแหนง 

2. เทคนิคการพิจารณาตนเองที่สําคัญ 3 ดาน คือ 

2.1 ดานความรู/ความสามารถ ตองมีความสามารถในการคนควา แสวงหาขอมูล   

มีทักษะในการเลือก สรางผลงานและเก็บรวบรวมขอมูล สามารถใชหลักเหตุผลในการวิเคราะหขอมูล

และแปลผลขอมูล รวมทั้งตองมีความสามารถในการใชภาษาและการเขียนผลงาน 

2.2 ดานอารมณ ตองมีความจริงใจในงาน ไมผัดวันประกันพรุง มีความตั้งใจท่ีจะ

ทํางานใหประสบผลสําเร็จ ใหมีผลงานเปนรูปธรรมและมีความสุขตอการทํางานบริการวิชาการ 

2.3 ดานการตัดสินใจ ตองมีความเชื่อมั่นตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 

สามารถแกไขปญหาของตนเองได ประเมินความสามารถของตนเองได แตมีวินัยในตนเอง มีความ

รับผิดชอบที่ดีตอสังคม 

3. เทคนิคการพิจารณาหลักเกณฑและการเลือกทําผลงาน หลักเกณฑตองเปนไปตาม

กฎเกณฑที่กําหนด ในเร่ืองความจําเปนตามลักษณะงานของหนวยงาน คุณสมบัติ ปริมาณและ

คุณภาพตามลักษณะงานของหนวยงาน คุณสมบัติ ปริมาณและคุณภาพของงานในหนาที่และผลงานที่

แสดงความเปนผูชํานาญการและผูเชี่ยวชาญ 

4. ลักษณะของผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ ตองมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

4.1 ตองตรงกับงานท่ีปฏิบัติในตาํแหนงและสายงานในหนาที่ 
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4.2 ตองมีความถูกตองในดานเนื้อหาสาระ เปนแนวคิดใหมทันสมัย ตรงตาม

ขอเท็จจริง และการอางอิง 

4.3 ตองมปีระโยชนในดานความกาวหนาทางบริการวิชาการ 

4.4 ตองมรีปูแบบลักษณะของผลงานที่เหมาะสมเปนรูปเลมที่สวยงามและประณีต 

4.5 ไมควรเปนลักษณะงานประจําเดิมที่มิไดแสดงถึงการปรับปรุง และพัฒนางานใน

หนาที่ และหรือเปนงานที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

4.6 ตองระบุสัดสวนการจัดทําผลงานวาทําคนเดียวหรือทําเปนคณะ มีสัดสวนเทาไร

เปนตน 

4.7 ผลงานตองมีปริมาณและคุณภาพอยางนอย 1 หนวยเต็มรอยเปอรเซ็นต 

4.8 ไมควรมีเน้ือหาสาระสับสน ยากตอความเขาใจ และไมถูกตองตามหลักวิชาการ 

5. ผูเขียนผลงานตองมีเงื่อนไขสูความสําเร็จ คือ 

5.1 พิจารณาตนเองทั้งในดานของความเหมาะสมและดานความพรอม 

5.2 เลือกทําผลงานที่ตนเองมีความรู ความสามารถ มีทักษะ มีความถนัด และ

สามารถทําสําเร็จไดดวยตนเอง 

5.3 เลือกพิจารณาผลงานที่เก่ียวของกับลักษณะงานและลักษณะของตนเอง ไมควร

สรางศัตรูในหนวยงาน (นําผลงานของเพื่อนรวมงาน) 

5.4 มีการวางแผน และกําหนดระยะเวลาในการจัดทําผลงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหผลงาน

มีความทันสมัยและเปนประโยชนตอหนวยงานอยางแทจริง 

ทิพย นิลนพคุณ (2547 : 18 อางถึงใน เสถียร คามีศักดิ์, 2556 : 19-20) นักวิชาการ

ศึกษาเชี่ยวชาญ 9 เสนอเทคนิคการทําผลงานที่แสดงความเปนชํานาญการและเชี่ยวชาญไววา 

1. ขอมูลตองชัดเจน ศึกษาขอกําหนดตาง ๆ วามีอะไรบาง เกณฑข้ันต่ํากําหนดไว

อยางไร ประเมินตัวเองวาผานเกณฑขั้นต่ําแลวหรือยัง 

2. ตองตีโจทยใหแตก ศึกษาวามาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดไวอยางไร ตองทํา

อะไรบาง จะขอตําแหนงอะไร ระดับไหน ชํานาญการหมายถึงอะไร เชี่ยวชาญหมายถึงอะไร คะแนน

เต็ม 5 หมายถึงอะไร ตองทําความรู ความเขาใจใหลึกซึ้ง แยกแยะประเด็นสําคัญใหออก แลวนํามา

เปนหลักถือปฏิบัติไปใหถึงระดับนั้น ๆ 

3. ผลงานเพ่ือผลงานไมใชเพียงเพื่อขอตําแหนงสิ่งที่เปนประโยชนกับสถาบันอยางไร มี

ผลเกิดข้ึนแคไหน 

4. ผลิตผลงานสม่ําเสมอ การขอตําแหนงไมใชหมูไปไกมา ถาสิ่งที่ทําเปนประโยชนกับ

ตัวเองเทานั้นโปรดอยารอ 
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5. อยาคิดวายาก อยาคิดวางาย อยาหวังวาได อยาหมายวายาก ผลงานอยูในเกณฑที่ดี 

อาจจะชาบาง และถาผลงานไมผานตองทําใจยอมรับกติกาวาผลงานไมดีพอ 

ชํานาญ แสงแกว (2547 : 1 – 13 อางถึงใน เสถียร คามีศักดิ์, 2556 : 20) เจาหนาท่ี

บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ 9 ใหแนวคิดในการเขียนผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ 

และผูเช่ียวชาญ ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาลักษณะผลงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ศึกษารองรอยการทาํงานท่ีปฏิบัติ 

3. เลือกชิ้นงานที่จะจัดทําผลงาน 

4. กําหนดกรอบในการเขียน (รายละเอียด) ดูประวัติความเปนมาของชิ้นงานที่จะนํามา

เขียน ศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดจํานวนเร่ืองหรือบท นําเสนอปญหาและ

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) 

5. ศึกษาคนควาขอมูล กฎขอบังคับ บทความที่เกี่ยวของ 

6. ลงมือเขียน 

สายพิณ วิไลรัตน (2547 : 8 – 14 อางถึงใน เสถียร คามีศักดิ์, 2556 : 21) บรรณารักษ

ชํานาญการ 8 เสนอแนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการขอแสดงความเปนผูชํานาญการ 

ไวดังนี้ 

1. การเลือกหัวขอ เรื่องกวาง ๆ แลวจึงกําหนดขอบเขตใหแคบลง ใหเปนหัวขอที่มี

ความสําคัญ นาสนใจ ทันตอเหตุการณ  เปนเร่ืองใกลตัว และเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ และมี

แหลงขอมูลเพียงพอที่จะศึกษา 

2. ตองสํารวจและเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ 

3. กําหนดโครงเรื่องท่ีจะเขียน 

4. ทําการรวบรวมขอมูล 

5. นํามาเรียบเรียงเนื้อเร่ืองและอางอิง 

6. ขอควรคํานึงในการจัดทําผลงาน ตองเปนผลงานท่ีจะใหประโยชนกับหนวยงานที่

สังกัดเปนเร่ืองที่ผูทํามีความรู ความสามารถ และเก่ียวของกับงานที่ทํา เปนประโยชนกับวิชาชีพ 

รวมท้ังตองทําสะสมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

7. การเผยแพรผลงาน ตองนําเสนอตีพิมพ เผยแพร ในวารสารการวิชาการ นําเสนอท่ี

ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ และสงหองสมุด หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

8. ขอเสนอแนะสําหรับการเร่ิมทําผลงาน 

8.1 ควรเร่ิมผลิตผลงานประเภทที่งาย ๆ กอน เชน บทความ 

8.2 ฝกเขียนเปนประจํา อยางสม่ําเสมอ 
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8.3 เร่ิมจากสิ่งท่ีใกล ๆ ตัวมากที่สุด เชน งานในหนาที่ที่ตองปฏิบัติ 

8.4 เขียนดวยใจรัก ตระหนักถึงคุณคา เพื่อนํามาใชแกปญหาและพัฒนางาน 

8.5 งานวิจัย ควรเปนผูวิจัยรวม ทําเปนคณะวิจัย เร่ิมจากงานวิจัยชิ้นเล็ก ๆ กอน 

8.6 ศึกษาผลงานของคนอื่นที่เสนอเปนผูชํานาญการแลว 

8.7 หลีกเลี่ยงขอบกพรอง ขอจํากัดตาง ๆ ที่พบในผลงานทางวิชาการที่ศึกษาคนควา 

9. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร และหัวหนาหนวยงาน 

9.1  ควรนําผลงานวิจัยที่ผูปฏิบัติงานนํามาใชประโยชน 

9.2  สรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นในหนวยงาน 

9.2.1 กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของ

การทําผลงาน  

9.2.2  จัดโครงการใหความรู การทําผลงานในรปูแบบตาง ๆ 

9.2.3  จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุน 

9.2.4  หาที่ปรึกษาเปนพี่เลี้ยงใหแกบุคลากร 

10. แนวทางการพิจารณาผลงานของผูอานผลงาน (Readers) พอสรุปประเด็น

สําคัญไดดังนี้ 

10.1  เนื้อหาชัดเจน เขาใจงาย ใชภาษาเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ 

10.2  ผลงานเปนประโยชน และประยุกตใชงานได 

10.3  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

10.4  มีการเผยแพร และการนําไปใช 

10.5  เปนประโยชนตองาน และการปฏิบัติ 

10.6  มีความเหมาะสม และสัมพันธกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

10.7  แสดงถึงความรูความชํานาญของเจาของผลงาน 

แนวทางการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน มี 4 ข้ัน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 วิเคราะหงานท่ีปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 2 วิเคราะหปญหาและสาเหตุ 

 ขั้นที่ 3 วิเคราะหแนวทางแกไข 

 ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนกําหนดโครงราง (Outline) 
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ข้ันที่ 1 วิเคราะหงานท่ีปฏิบัติ 

1. นําเอางานที่ไดรับมอบหมายมาพิจารณาดูวามีงานอะไรบาง แยกออกเปนงาน ๆ งาน

อะไรเปนงานหลัก งานอะไรเปนงานรอง เพ่ือใหเห็นภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เปนรูปธรรม 

2. นําเอางานที่แยกไวแลวตามขอ 1 มาเขียนเปนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) วา

ตองมีขั้นตอนอยางไร ก่ีข้ันตอน ตองผานการพิจารณาตัดสินจากใครบาง จนถึงการสงมอบงานให

ผูรบับริการหรือลูกคา 

3. ปจจัยที่ใชในการทํางานแตละขั้นตอน (Input) พิจารณาดูวา แตละขั้นตอนตองใชปจจัย 

การผลิตผลงานอะไร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติ ทั้งกําหนดจากหนวยงานภายนอกท่ี

เกี่ยวของ หรือท่ีกําหนดข้ึนภายในหนวยงานเอง 

แยกแยะปจจัยในการผลิตงานแตละชิ้นงานใหชัดเจนท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

3.1 มีหลักเกณฑกําหนดไวอยางไร 

3.2 มีวิธีการกําหนดไวอยางไร 

3.3 มีเงื่อนไขอะไรบาง 

ข้ันที่ 2 วิเคราะหปญหาและสาเหตุ 

2.1 วิเคราะหหาปญหาในการปฏิบัติมีอะไรบาง แลวนําเอาปญหามาจัดหมวดหมู

วาปญหาเหลานี้เกิดจากตรงไหน โดยแยกปญหาออกเปนขั้นเปนตอน ดําเนินการ  3 ข้ัน ดังนี้ 

2.1.1 แยกปญหาออกเปน 2 ระดับ คือ ปญหาที่เกิดจากระดับคน (ผูปฏิบัติ 

ผูรบับริการ ผูมีอํานาจ หรอืองคคณะ) หรอืปญหาที่เกิดจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน 

2.1.2 นําเอาปญหาที่แยกออกตามขอ 1 มาแยกจัดระดับของปญหาออกเปน 

2 ระดับ อีก 1 รอบวาอะไรเปนปญหาท่ีมาจากภายนอกที่ควบคุมไมได หรือปญหาอะไรที่เกิดจาก

ภายในที่สามารถบริหารจัดการได 

2.1.3 นําเอาปญหาท่ีแยกจัดระดับของปญหาตามขอ  2 มาแยกยอยออกเปน 

4 เงื่อนไข เปนรอบท่ี 3 วา 

 2.1.3.1  อะไรคือปญหาของข้ันตอน 

 2.1.3.2  อะไรคือปญหาของหลักเกณฑ 

 2.1.3.3  อะไรคือปญหาของวิธีการ 

 2.1.3.4  อะไรคือปญหาของเงื่อนไข 

ข้ันที่ 3 วิเคราะหแนวทางแกไข 

เมื่อเรารู ชัดเจนจากการวิเคราะห แตละขั้นตอนดังกลาวขางตน วา 

3.1 ปญหามีอะไร 

3.2 ปญหาเกิดจากคน หรอืกฎ ระเบียบฯ 
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3.3 ปญหามาจากภายนอก หรือภายใน 

3.4 ปญหาเกิดตรงไหนเปนอะไร 

3.4.1 ขั้นตอน 

3.4.2 หลักเกณฑ 

3.4.3 วิธีการ 

3.4.4 เงื่อนไข 

การวิเคราะหเสนอแนวทางแกไขตองเสนอวิธีการแกไขตามหัวขอ 3. 4 กอน แลวจึงแยก

ออก ถาเปนกฎระเบียบฯ ภายในจะแกไขอยางไรและถาเปนคนภายนอกจะแกไขอยางไร ถาเปนกฎ 

ระเบียบฯ ภายนอกจะมีวิธีการแกไขอยางไร 

ท้ังนี้การเสนอวิธีการแกไข ตองระลึกอยูเสมอวาจะใชเทคนิควิชาชีพเฉพาะอยางไร หรือจะ

พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานอยางไร หรือจะพัฒนางานในหนาที่อยางไร หรือจะพัฒนาเชิงระบบ

อยางไร หรือจะประยุกตนวัตกรรมมาใชแกไขปญหาอยางไร หรือจะตองใชวิธีการแกปญหาอยางใด

อยางหนึ่ง หรอืหลายอยางผสมผสานกัน เพื่อแสดงความเปนผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ 

ข้ันที่ 4 ข้ันวางแผนกาํหนดโครงราง (Outline) 

4.1 จัดทําสารบัญวางโครงราง 

4.2 สอดแทรกเนื้อหาสาระ 7 ประการ 

การจัดทําโครงราง/โครงเรื่อง (Outline) 

การวางแผนการเขียนคูมือปฏิบัติงานที่ดีตองมีการจัดทําโครงรางอยางคราวๆ เพื่อ

ศึกษาคนควาหาขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในเบ้ืองตนเปนแนวทางวาจะเขียนอะไร อยางไร มีประเด็น

สําคัญอะไรบาง เมื่อลงมือเขียน หาขอมูลรายละเอียดมาประกอบการเขียน แลวอาจจะตองปรับปรุง

โครงรางใหมใหสมบูรณยิ่งข้ึนจนกลายเปนสารบัญของคูมือปฏิบัติงาน 

การวางโครงรางการเขียนคูมือปฏิบัติงาน ควรกําหนดเปนบท ๆ ที่เปนประเด็น

สําคัญ จํานวน 5 บท ดังนี้ 

บทท่ี 1 บทนํา (ความเปนมาความจําเปน (ภูมิหลัง) ความสําคัญ/วัตถุประสงคของ

คูมือ/ประโยชนของคูมือ/ขอบเขตของคูมือ/นิยามศัพทเฉพาะ) 

บทท่ี 2 หนาที่ความรับผิดชอบ โครงสรางการบริหารจัดการและขั้นตอน (หนาที่

ความรับผิดชอบของตําแหนง (ดานการปฏิบัติงาน ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการ

บรกิาร)/โครงสรางการบริหารจัดการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)) 

บทที่ 3 หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน (หลักเกณฑการปฏิบัติงาน/วิธีการ

ปฏิบัติงาน/เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน/แนวคิด งานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ/กรณีศึกษา) 
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บทท่ี 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน (องคความรูในการปฏิบัติงาน/ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค/เทคนิคในการปฏิบัติงาน แผนเชิงรุกในการปฏิบัติงาน/เทคนิคการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน

การปฏิบัติงาน แตละวิธีการปฏิบัติงาน/เทคนิคการทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ/เทคนิคการ

ติดตามและเทคนิคการวัดผลความสําเร็จของงาน/ความยุงยากซับซอนของงาน/จรรยาบรรณ/

คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน) 

บทท่ี 5  ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน (ปญหาอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน/แนวทางแกไขและพัฒนางาน/ขอเสนอแนะ) 

บรรณานุกรม/ภาคผนวก (ถามี)/ประวัติผูเขียน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

การใหบริการขององคกรหรือหน วยงานในภาครัฐเปนลักษณะงานที่ มีการติดตอ 

ประชาสัมพันธกับประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพื่อใหประชาชนผูขอรับบริการไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว โดยมีหลักการใหบริการแกประชาชน ซึ่งเปนเปาหมายที่จะสนองตอบความตองการของ

ประชาชนใหไดรับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเทาเทียมกันจากการมารับบริการของ

รัฐบาลเปนสําคัญ ผูจัดทําไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ ดังนี้ 

เลื่อมใส ใจแจง (2546 : 31 -34 อางถึงใน ชนะดา วีระพันธ, 2555 : 10) กลาววา การ

บริการประชาชนที่ดี และมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธ ทักษะที่จะทําใหชนะใจผูรับบริการ    

ซึ่งสามารถกระทําได ทั้งกอนการติดตอระหวางการติดตอและหลักการติดตอโดยไดรับการบริการจาก

ตัวบุคคลทุกระดับในองคกร รวมท้ังผูบริหารขององคกรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดีจะเปนเคร่ืองมือชวย

ใหผูติดตอรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และสรางภาพลักษณ ซึ่งจะมีผลในการใชบริการตาง ๆ   

ในโอกาสหนาตอไป 

สมิต  สัชฌุกร (2542 : 13 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550 : 14) ใหความหมายวา       

การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอเก่ียวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตาง ๆ ไดใช 

ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ท้ังดวยความพยายามใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทําให 

บุคคลตาง ๆ ที่เก่ียวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้น การจัดอํานวยความ

สะดวก การสนองความตองการของผู ใชบริการก็ เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถ

ดําเนนิการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญคือเปนการชวยเหลือและอํานวยประโยชนแกผูใชบริการ 

อมรา ผูกบุญเชิด (2539 อางถึงใน กิตติพัฒน อินทรนิโลดม, 2544 : 18) กลาววา งาน

บริการคือ ความสัมพันธระหวางมนุษยซึ่งมีเงื่อนไขแหงการใหทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมในเชิง

ความสะดวก รวดเร็วถูกตอง และดานอัธยาศัยเปนพ้ืนฐาน 
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ความหมายของการใหบริการ  

มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ ไวดังนี้  

สุนารี แสนพยุห (2557) ไดใหความหมายของการใหบริการ หมายถึง กระบวนการหรือ 

กระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการไปยังผูมารับบริการหรือผูใชบริการ โดยบริการเปนสิ่งที่จับ 

สัมผัสแตะตองไดยาก และเปนสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําขึ้นโดยบริการและ 

สงมอบสูผูมารับบริการเพ่ือใชสอยบริการนั้น ๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการ

บรกิารและมุงสูความเปนเลิศดานการบริการ  

จารุวรรณ ศรบรรจง (2550) ไดใหความหมายของการใหบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการ 

ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของท้ังผูใหและผูรับบริการ ทั้งนี้การจัดบริการ 

ใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองคํานึงถึงคุณภาพของทรัพยากรตองเลือกสรรแลววาสอดคลองกับความ

ตองการของผูรบับริการและมีคุณภาพดี  

คารเตอร กอรด (Cater Gord, 1975 อางถึงใน กมล ชวนวัน, 2552) ไดใหความหมายของ 

การใหบริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใชใหความสะดวกตาง ๆ ตอผูมาใชบริการ ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไข 

ของการมารบับริการ เชน การอํานวยความสะดวก การใหความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา เปนตน  

สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังนี้  

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ 

บริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใช 

เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้น ๆ  

2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

มิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค 

และเทาเทียมกัน  

4. หลักความประหยัด คาใชจายท่ีตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะไดรบั  

5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย 

สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการ 

หรอืผูใชบรกิารมากจนเกินไป 

สรุปไดวา การใหบริการ หมายถึง การดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ โดยยึดหลักวาตองสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปรงใส และเปนธรรมตรงกับความตองการ

ของผูรับบริการใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ และถือเปนการสรางภาพลักษณ

ที่ดตีอองคกร 
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หลักการใหบริการ  

การใหบริการ เปนการใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืนซึ่ง 

จะตองมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใชวาการใหความชวยเหลือหรือการทําประโยชนตอผูอ่ืนจะเปนไปตามใจ 

ของเราผูซึ่งเปนผูใหบริการ ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงหลักการใหบริการ ดังน้ี  

จุฑาไล ธรรมสัตย (2553) กลาววา หลักการใหบริการ ประกอบดวย  

1. สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคํานึงถึงผูรับบริการ 

เปนหลักจะตองนําความตองการของผูรับบริการมาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมวาจะเปนการ

ใหความชวยเหลือที่เราเห็นวาดีและเหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด แตถาผูรับบริการไมสนใจ ไมให

ความสําคัญ การใหบริการนั้นก็อาจจะไรคา  

2. ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื้องตน 

เพราะฉะนั้นการใหบริการจะตองมุงใหผู รับบริการเกิดความพอใจและถือเปนหลักสําคัญในการ

ประเมินผลการใหบริการ ไมวาเราจะตั้งใจใหบริการมากมายเพียงใดแตก็เปนเพียงดานปริมาณแต 

คุณภาพของบรกิารวัดไดดวยความพอใจของลูกคา 

3. ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณครบถวน การใหบริการซ่ึงจะสนองตอบความตองการและ 

ความพอใจของผูรับบริการที่เห็นไดชัดคือการปฏิบัติที่ตองมีการตรวจสอบความถูกตอง และความ

สมบูรณ ครบถวน เพราะหากมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากท่ีจะทําใหลูกคาพอใจ แมจะมี

คําขอโทษ ขออภัยก็ไดรบัเพียงความเมตตา 

4. เหมาะสมแกสถานการณ การใหบริการที่รวดเร็วในการสงสินคาหรือใหบริการที่ไม 

สอดคลองกับสถานการณ นอกจากการสงสินคาทันกําหนด ทําใหเปนการบริการที่ไมสอดคลองกับ 

สถานการณ นอกจากการสงสินคาทันกําหนดเวลาแลวยังจะตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคา 

และสนองตอบใหรวดเร็วกอนกําหนดดวย  

5. ไมกอผลเสียหายกับบุคคลอ่ืน การใหบริการในลักษณะใดก็ตามจะมุงแตประโยชน ท่ีจะ 

เกิดแกลูกคาและฝายเราเทานั้นไมเปนการเพียงพอ ผูเก่ียวของหลายฝายรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม 

จึงควรยึดหลักในการใหบริการวาจะระมัดระวังไมทําใหเกิดผลกระทบทําความเสียหายใหแกบุคคล 

อ่ืน ๆ ดวย 

ความสําคัญของการใหบริการ  

การใหบริการมีบทบาทและความสําคัญอยางยิ่ง เปนปจจัยที่ผูใชบริการคํานึงในการท่ีจะ 

ตัดสินใจเลือกใชบริการตาง ๆ ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการใหบริการ ไว 

ดังน้ี  

ยุทธนา บุญทน (2550) กลาววา การบริการเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนพิเศษในงานดานตาง ๆ 

เพราะบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่น ไมมีการ
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ดําเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคาหรือ 

ผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอ ยิ่งเปนธุรกิจบริการ ตัวบริการนั่นเอง คือ สินคา 

การขายจะประสบความสําเร็จไดตองมีบริการที่ดี ธุรกิจการคาจะอยูไดตองทําใหเกิดการ ขายซ้ํา คือ 

ตองรักษาลูกคาเดิมและเพ่ิมลูกคาใหม การบริการที่ดีจะชวยรักษาลูกคาเดิมไวไดทําใหเกิดการขายซ้ํา 

และซ้ําอีกและชักนําใหลูกคาใหม ๆ ตามมา เปนความจริงวาเราสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาทีละตัว

ได แตการพัฒนาคุณภาพบริการตองทําพรอมกันทั้งองคการ การพัฒนาคุณภาพของ การบริการเปน

สิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกคนในองคการจะตองถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน มิฉะนั้นจะ เสียโอกาสแก 

คูแขงขัน หรือสูญเสียลูกคาไป ในการพิจารณาความสําคัญของการบริการพิจารณาไดใน 2 ดาน คือ 

บรกิารที่ดี และบริการที่ไมดี ดังนี้  

1. บริการที่ดี จะสงผลใหผูรับบริการมีทัศนคติอันไดแก ความคิดและความรูสึกท้ังตอตัวผู

ใหบริการและหนวยงานที่ใหบริการเปนไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ความชื่นชม    

ในตัวผูใหบริการ มีความนิยมในหนวยงานที่ใหบริการ มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก    

มีความประทับใจท่ีดีไปอีกนานแสนนาน มีการบอกกลาวไปยังผูอ่ืน แนะนําใหผูอื่นมาใชบริการเพ่ิมขึ้น 

มีความภักดีตอหนวยงานที่ใหบริการ มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ดี  

2. บริการที่ไมดี จะสงผลใหผูรับบริการมีทัศนคติทั้งตอตัวผูใหบริการ และหนวยงานท่ี

ใหบริการเปนไปในทางลบ มีความไมชอบและไมพอใจ มีความรังเกียจตัวผูใหบริการมีความเสื่อม 

ศรัทธาในหนวยงานที่ใหบริการ มีความผิดหวังและไมยินดีมาใชบริการอีก มีความประทับใจที่ไมดีไป

อีกนานแสนนาน มีการบอกกลาวไปยังผูอื่น ไมแนะนําใหมาใชบริการอีก มีการพูดถึงผูใหบริการและ

หนวยงานในทางที่ไมดี 

 

จรรยาบรรณ คณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณเปนพ้ืนฐานแนวทางตอการปฏิบัติงานในอาชีพทุกอาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณจะ

ชวยควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองคกรในแตละบทบาทหนาที่ ชวยใหการปฏิบัติหนาที่การทํางาน

เปนไปโดยถูกตอง รวมทั้งทําใหองคกรมีความสามัคคีและปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีความสุขทําให

เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนั้นจรรยาบรรณจะชวยใหการบริหารงานขององคกรเปนไป

ดวยคุณธรรม ไมมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     

วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 ไดใหสาระสําคัญดังนี้ 
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1. จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ  

1) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2) บุคลากรพึงยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม  

3) บุคลากรตองมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  

4) บุคลากรพึงยึดประโยชนของหนวยงานและประเทศชาติเหนือกวา ประโยชนสวนตน

และไมมีประโยชนทับซอน  

5) บุคลากรพึงยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  

6) บุคลากรพึงใหบริการแกผูรับบริการดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

7) บุคลากรพึงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง  

8) บุคลากรพึงมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

9) บุคลากรพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

10) บุคลากรพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร 

แนวปฏิบัติ 

1) ยึดหลักพออยูพอกิน พอใช  

2) ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายลดความฟุมเฟอยในการดาํรงชีพ  

3) ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต  

4) ดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยเสียสละและมีความ

รับผิดชอบ 

5) ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผยโปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 

6) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคีสนับสนุนและใหความรวมมือในการทํางานเชิงบูรณาการ  

7) สงเสริมและสนับสนุนผูที่ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม  

8) มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  

9) ไมแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติงาน  

10) สงเสริมความกาวหนาผูรวมงานอยางสรางสรรค และไมเลนพรรคเลนพวก 

11) มีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม ความสามารถ 

12) ปฏิบัติงานโดยยึดระเบยบขอบังคับและประกาศ ของมหาวิทยาลัย 

13) ทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีตอสงัคม 

14) ปฏิบัติงานดวยความขยนหมั่นเพียร 

15) ตรงตอเวลาและอุทิศเวลาใหองคกร 

16) ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต 
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17) ใหบรกิารดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ 

18) ใหบรกิารดวยความรวดเร็วเต็มใจเอื้อเฟอและเปนธรรม 

19) ใหบรกิารกับทุกคนอยางเทาเทยีมไมเลือกปฏิบัติ 

20) ใหขอมูลของมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตองครบถวน 

21) ไมบิดเบือนขอมูลและขอเท็จจริงทั้งขอมูลภายใน มหาวิทยาลัยและขอสาธารณะ 

22) ไมเปดเผยขอมูลของนักศึกษาหรือผูรับบริการ 

23) ทําหนาที่อยางคุมคาเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนตอสวนรวม 

24) รักษามาตรฐานของงานบริการ 

25) ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได 

26) ชัดเจนเปดเผยจริงใจ พรอมใหตรวจสอบ 

27) มีความรูความเข าใจและศรัทธาต อการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

28) ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง 

29) ยอมรับเสียงขางมาก 

30) เคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาของผูรวมงาน 

31) ประพฤติปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

32) สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัตงิานตามหลักจรรยาบรรณ 

2. จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน  

1) บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และไมแสวงหาประโยชน โดยมิชอบ  

2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลและตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ  

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 

4) บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมัน่เพียร ถูกตองสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 

5) บุคลากรประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาที่ใหเปน

ประโยชน ตอทางราชการอยางเต็มท่ี 

6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา โดย 

ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
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แนวปฏิบัติ 

1) มีความซื่อสัตยตอหนาที ่

2) ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากงานในหนาที ่ 

3) ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรม  

4) เปนคนดีในสังคม 

5) พัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถทักษะ ในการทาํงานอยูเสมอ 

6) ฝกฝนตนเองใหเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ  

7) ปฏิบัติตอทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

8) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เที่ยงตรง 

9) ใหบรกิารแกผูรับริการโดยปราศจากอคติ 

10) ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

11) ปฏิบัติงานดวยความขยันหมั่นเพียร 

12) ตัดสินใจบนความถูกตองและมีเหตุผลรองรับ 

13) เห็นแกประโยชนขององคกรกอนประโยชนของ ตนเอง 

14) เปนผูตรงตอเวลา 

15) ไมใชเวลาราชการไปทําประโยชนสวนตัว 

16) อุทิศเวลาใหแกราชการ 

17) ใชและดูแลทรัพยสินของราชการเชนเดียวกับทรัพยสินของตน 

18) ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

19) ไมนําทรัพยสินของราชการไปแสวงหาประโยชน 

20) ไมนําทรัพยสินของราชการเปนของตนเอง 

3. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

1) ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส ผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงานขวัญ

กําลังใจ สวัสดิการและยอมรับพึงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา

ดวยหลักการ และเหตุผลท่ีถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพมี 

น้ําใจไมตรีเอ้ืออาทรและมนุษยสัมพันธอันดี 

3) บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุม

งานของตน และสวนรวมทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและแกปญหารวมกัน รวมทั้ง

การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรบัผิดขอบดวย 
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4) บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

ความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนสวนรวม 

5) บุคลากรตองละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน และตองไมคัดลอกหรือ

ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นหรือจางวานหรือ

ใชผูอื่น ทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําไปใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงหรือการเลื่อนตําแหนงให

สูงขึ้น หรอืการ ใหไดรับเงนิเดือนในระดับสูงข้ึนหรือในการอ่ืนใด 

6) บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น ยกยอง ใหเกียรติในศักดิ์ศรีของ 

เพื่อนรวมงาน การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดฃี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการนักศึกษา 

หรอืประชาชนอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

แนวปฏิบัติ 

1) ดูแลเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา 

2) สรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานและ สวัสดิการท่ีพึ่งมีแกผูใตบังคับบญัชา  

3) รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  

4) ปกครอง บังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล 

5) สงเสริมการทํางานของผูใตบังคบับัญชา 

6) สรางความเชื่อมั่นใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็มความสามารถ  

7) ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา   

8) ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาอยางเต็มความสามารถ 

9) รับฟงความคิดเห็นและใหเกียรติผูรวมงาน 

10) ปฏิบัติตอผูรวมงานและผูเกี่ยวของดวยความมีน้ําใจสุภาพและเอ้ืออาทร 

11) รับผิดชอบในหนาที่อยางเต็มความสามารถ 

12) ใหความชวยเหลือผูรวมงานดวยความเต็มใจ 

13) แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตองานในหนาที่อยางสรางสรรค 

14) รวมแกไขปญหาที่เกิดขนในองคกรอยางสรางสรรค 

15) มีสวนรวมในการทําเพื่อสวนรวมอยางเต็มใจ 

16) ใหความชวยเหลือในทางที่ชอบแกผูรวมงาน 

17) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีของบุคคลในองคกร 

18) รวมแรงรวมใจเพ่ือประโยชนขององคกร 

19) ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

20) ไมคัดลอกหรือเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน โดยมิชอบ 

21) ไมนําผลงานผูอ่ืนไปเสนอกําหนดงานทางวิชาการ 
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22) ไมนําจางวานใหผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ 

23) เคารพในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

24) ยกยองใหเกียรติผูรวมงาน 

25) ไมกลั่นแกลง ดูหมิ่น กดขี่ขมเหงผูรวมงานหรือนักศึกษา 

4. จรรยาบรรณตอนักศึกษา และผูรับบริการ 

1) บุคลากรพึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสมอ

ภาค โปรงใส และเปนธรรม และใชภาษา ถอยคํา สํานวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเขาใจงาย ใน

การสื่อความหมายตอนักศกึษาและผูรับบรกิารที่มาติดตอราชการ 

2) บุคลากรตองไมเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษา

หรอื ผูรบับรกิารเพ่ือกระทําการหรอืไมกระทําการใด  

3) บุคลากรตองไมสอนหรืออบรมนักศึกษา ผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิด 

กฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

4) บุคลากรตองไมเปดเผยความลับชองนักศึกษา หรือผูรับบรกิาร ท่ีไดมาจากการปฏิบัติ 

หนาที่หรอืจากความไววางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ กอใหเกิดความเลียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 

5) บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคู

สมรสของตน 

แนวปฏิบัติ 

1) ใหบรกิารแกผูมาติดตอดวยความรวดเร็วอยางเต็มความสามารถ 

2) ใหบรกิารดวยความเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม  

3) ใหบรกิารดวยความสุภาพ ชดัเจน เหมาะสม  

4) สื่อสารแกผูมาติดตอดวยถอยคําที่เขาใจงาย 

5) ไมเรียกรับผลประโยชนจากผูมาติดตอ 

6) ไมรับทรัพยหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ  

7) ไมสอน หรอือบรมนักศึกษาและผูรับบริการ ใหกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย   

8) ไมสอน หรอือบรมนักศึกษาและผูรับบริการให กระทําในสิ่งท่ีผิดศีลธรรมอันดี 

9) ไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรอืผูรับบริการ ที่กอใหเกิดความเสียหาย 

10) ไมใสราย บิดเบือนขอเท็จจรงืตอนักศึกษาและผูรับบริการ 

11) ไมลวงละเมิดทางเพศหรอืมีความสัมพันธกับนักศกึษาหรอืผูรับบริการ 

12) ไมแสดงพฤติกรรมหรือกลาววาจาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
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5. จรรยาบรรณตอประชาชน และสังคม 

1) บุ คลากรพึงใหบริการตอนักศึกษา ประซาซน ผู รับบริการอย างเต็ม กําลั ง

ความสามารถ ดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เม่ือเห็นวา

เรื่องใดไมสามารถปฏิบัติ ไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือ

แนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือ บุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับเร่ืองนั้น ๆ ตอไป 

2) บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือชองบุคคลท่ัวไป 

3) บุคลากรพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญู

ชน จะใหกันโดยเสนหาจากผูมารับบริการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

นั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัยก็

ใหรายงาน ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรตอไป 

4) บุคลากรตองวางตัวเปนกลางทางการเมือง บุคลากรตองไมเชาไปเก่ียวของกับการ 

ดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิท ธ์ิหรือขายเสียงในการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการ

สงเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไมใหการสงเสริมสนับสนุนหรือซักจูงใหผูอื่น

กระทําการในลักษณะเดียวกัน 

แนวปฏิบัติ 

1) ใหบรกิารแกประชาชน ผูรับบริการอยางเตม็กําลังความสามารถ 

2) ใหบรกิารดวยความเปนธรรม เสมอภาค  

3) ใหบรกิารดวยความสุภาพออนโยน เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ  

4) ใหคําแนะนําแกผูรับบริการดวยเหตุผลและชัดเจน 

5) พูด กระทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

6) วางตัวใหเหมาะสมแกสถานะ  

7) มีความจรงิใจ ซื่อตรง   

8) มีความเบิกบาน ไมหวาดระแวง 

9) ไมรับทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนจากการปฏิบัติหนาที ่

10) ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

11) วางตัวเปนกลางทางการเมือง 

12) ไมยุงเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง  

13) ไมสงเสริมสนับสนุนใหมีการซื้อเสียงขายเสียง 

14) เผยแพรความรูความเขาใจดานการเมืองการปกครองที่ถูกตองแกประชาชน 
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คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

คุณธรรม 

คุณธรรม หมายถึง สภาวะที่กอใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน ความดีงามทั้งหลาย  

อันเกิดจากการเปนผูมีธรรม มีศีลธรรมประจําใจ มีสภาวะจิตใจท่ีเหนี่ยวรั้งไวมิใหทําชั่ว (ปราชญา 

กลาผจญ, 2544 : 312 อางถึงใน ก.พ. ออนไลน, 2564) 

คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยที่เปนไปในทางที่ถูกตอง 

ดีงาม ซึ่งเปนภาวะนามธรรมอยูในจิตใจ (ทิศนา แขมมณี, 2546 : 4 อางถึงใน ก.พ. ออนไลน, 2564) 

คุณธรรม หมายถึง ความเชื่อของบุคคลสวนใหญเปนสิ่งที่ดีงามที่จะสงผลใหเกิดการกระทํา

ที่เปนประโยชนและความดีท่ีแทจริงตอสังคม (สาโรช บัวศรี, 2545 : 2 อางถึงใน ก.พ. ออนไลน, 

2564)  

คุณธรรม หมายถึง ลักษณะของความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ เปนสภาพคุณงามความดีท่ีสั่ง

สมอยูในจิตใจของมนุษยเปนเวลายาวนาน เปนตัวกระตุนใหมีการประพฤติอยูในกรอบที่ดีงาม 

คุณธรรมเปนสิ่งที่ดีงามทางจิตใจ (ก.พ. ออนไลน, 2564) 

จริยธรรม 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน (2530, หนา 51 อางถึงใน ก.พ. ออนไลน, 2564) ได

ใหความหมายไววา จรยิธรรม คือธรรมที่เปนขอพึงปฏิบัติท่ีตั้งอยูในคุณงามความดี 

จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เปนรูปแบบของการปฏิบัติตน การดําเนินตนท่ีมีความ

เหมาะสมแก ภาวะฐานะ กาลเทศะ และเหตุการณในปจจุบัน (พระธรรมญาณมุนี, 2531, หนา 103 

อางถึงใน ก.พ. ออนไลน, 2564) 

จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติตนใหเปนคนดี เปนประโยชนตอตนเองและ

สวนรวม สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดดี สิ่งใดควรละเวน อะไรควรประพฤติปฏิบัติได (ชัยพร วงศวรรณ, 

2538, หนา 27 อางถึงใน ก.พ. ออนไลน, 2564)  

จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติหรือขอปฏิบัติตนเปนคนดี ตามลักษณะทาง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ เห็นวาถูกตองและตองการใหเกิดขึ้น เพ่ือให

เกิดประโยชนสุขตอตนเองและสวนรวม (ก.พ. ออนไลน, 2564) 

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในการประกอบ

อาชีพ ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมจะชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบ มีสติสัมปชัญญะอยู

ตลอดเวลา ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ รวมทั้งชวยใหมนุษยนําความรู และ

ประสบการณมาสรางสรรคแตสิ่งท่ีมีคุณคาใหแกองคกร ควบคุมความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของ

คนใหเจริญไปพรอม ๆ กัน เพื่อความสันติสุขแหงตนเองและความสงบเรียบรอยของสังคม ตามขอ 
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บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 สวนที่ 3 จริยธรรมของ

บุคลากร ขอ 12) ไดใหสาระสําคัญดังนี้ 

1) พึงใหบริการแกผูเรียน ผูรับบริการ และประชาชน ที่มาติดตองานอยางเต็มกําลัง 

ความสามารถดวยความรวดเร็ว เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ ใชภาษาถอยคํา 

สํานวน ในการสื่อความหมายที่ชัดเจน สุภาพออนโยนเหมาะสม และเชาใจงายเมื่อเห็นวาเรื่องใดไม 

สามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ตองชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให 

ติดตอกับหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวชองกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป  

2) พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะ

พึงใหโดยเสนหหาจากผูเรียน ผูรับบริการ ประชาชน หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติ

หนาที่นั้น หากไดรับแลว และทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับไวมีมูลคาเกินปกติ

วิสัยก็ให รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป การเรียกรับหรือ

ยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูเรียน ผูรับบริการหรือประชาชนเพ่ือกระทําการหรือไม

กระทําการใดที่มิชอบ ถือวาเปนการทําผิดจริยธรรมและวินัยอยางรายแรง  

3) ตองไมสอนหรืออบรมหรือชักชวนผูเรียน ผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการใดทั้งที่รูอยูวา 

ผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดี การสอนหรืออบรมหรือชักชวนผูเรียน ผูรับบริการ เพ่ือใหกระทํา

การทั้งที่รูวาผิดกฎหมาย หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน ถือวาเปนการทําผิดจริยธรรมและ

วินัยอยางรายแรง 

4) พึงรักษาความลับของผูเรียน ผูรับบริการและประชาชนท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ี 

หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้เพ่ือไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูเรียน ผูรับบริการหรือประชาชน    

การเปดเผยความลับของผูเรียน ผูรับบริการ ประชาชนท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความ 

ไววางใจโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกผูเรียน ผู รับบริการ ประชาชนถือวาเปนการทําผิด 

จริยธรรมและวินัยอยางรายแรง  

5) พึงรักษาความสัมพันธอันดีกับผูเรียน ผูรับบริการ และประชาชนอยางกัลยาณมิตร   

การลวงเกิน การคุกคามหรือกอความเดือนรอน รําคาญ เพ่ือสนองความตองการทางเพศ การลวง

ละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับผูเรียนซึ่งมิใชคูสมรสของตน ถือวาเปนการทําผิด

จริยธรรมและวินัยอยางรายแรง  

6) พึงปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบท่ีดีตอผูเรียน ผู รับบริการ ประชาชน สังคมและ 

ประเทศชาติ รวมทั้งตองใหขอมูลขาวสารแกผูเรียน ผูรับบริการและประชาชนอยางครบถวนถูกตอง 

และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
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บทท่ี 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานตามกระบวนการจัดสอบวิทยานิพนธ์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
1. นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายในปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
2. หลักสูตรฯ ด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1-2 สัปดาห์ 

3. หลักสูตรฯ ด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3บท)  

1-2 สัปดาห์ 

4. นักศึกษาส่งตรวจรูปเล่มและด าเนินการจัดท า
รูปเล่มพร้อมส่งรูปเล่มให้คณะกรรมการสอบ 

ก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน 

5. ด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท)  1 วัน/ครั้ง 
6. นักศึกษาปรับแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์  ภายใน 30 วัน 
7. หลักสูตรฯ ด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (5 บท) 
1-2 สัปดาห์ 

8. ด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (5 บท)  1 วัน/ครั้ง 
9. นักศึกษาปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ ภายใน 90 วัน 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการด าเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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วิธีการติดตามและประเมนิผลปฏิบัติงาน 
1. วิธีการติดตาม 

ในการด าเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวิธีการติดตาม ดังนี้ 

1. ตรวจสอบแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนดให้นักศึกษา
สามารถสอบวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ใน
แต่ละภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา 

3. ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิทยานิพนธ์แต่ละภาค
การศึกษา 

4. รวบรวมรายงานความก้าวหน้าเพ่ือน าข้อมูลเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุกเดือน 
 
2. การประเมินผลปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด :  ระยะเวลาในการด าเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์  ไม่เกิน 45 วัน/ครั้ง 
เกณฑ์ :  ระยะเวลา 60 วัน   มีค่าเท่ากับ  1 คะแนน  
   ระยะเวลา 50 วัน   มีค่าเท่ากับ  2 คะแนน  
   ระยะเวลา 45 วัน   มีค่าเท่ากับ  3 คะแนน  
   ระยะเวลา 30 วัน   มีค่าเท่ากับ  4 คะแนน  
  ระยะเวลา 20 วัน   มีค่าเท่ากับ  5 คะแนน 
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บทท่ี 5 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ จะสามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะต้องผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบจากหลายส่วน ทั้งฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรและคณะ รวมถึง
บุคคลที่มีอ านาจอนุมัติหรือเห็นชอบหลายบุคคล ดังนั้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร รายละเอียดที่กรอกลงในแบบค าร้อง หรือคุณสมบัติใด ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก็จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถด าเนินการ
ได ้ผู้ปฏิบัติงานพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1. นักศึกษากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน อาทิ ไม่ลงวันที่ก ากับ ไม่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ ระบุชื่อ
เรื่องวิทยานิพนธ์ไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

2. นักศึกษาสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน  

3. นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ช้ากว่าที่ก าหนด 
4. นักศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการ

ด าเนินการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
 

แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
1. อธิบายขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษารายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษา

เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น 
2. แจ้งให้นักศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวการปฏิบัติ

ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
3. คอยติดตามการส่งเอกสาร รูปเล่มวิทยานิพนธ์ กับนั กศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้

นักศึกษาส่งได้ทันในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะ 
ผู้ปฏิบัติงานมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ดังนี้ 
1. จัดท าขั้นตอนการด าเนินการ (Flow Chart) เกี่ยวกับการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการขอสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุเวลาในการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนและเผยแพร่ให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
มองเห็นหรือเข้าถึงได้ง่าย โดยประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  

2. ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการขอสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์  และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นหรือเข้าถึงได้ง่าย โดยประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ 

3. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ Facebook, Line, E-mail 
เป็นต้น เนื่องจากเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการ
สามารถทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

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

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

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

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

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

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

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

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

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

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

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   



  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

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

สถาบนัอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๗๒  หน่วยกิต 

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

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

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

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

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   
ที่จะเข้าศึกษา 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

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

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

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

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

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

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

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

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

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

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

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

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

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

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

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

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



  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

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

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

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

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

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

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

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

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

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

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

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

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

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

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

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

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

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

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

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

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

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

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

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

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

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่         
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย   

“สภาวิชาการ”  หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัดซึ่ง

หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ/สถาบัน/ส านัก 
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย  

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีเ่ปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่ด้าน 
การสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  

/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ......... 
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“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจ า และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดข้อ ๑๙.๓.๒.๒, ๑๙.๓.๒.๓ หรือ ๒๐.๓.๒.๒, ๒๐.๓.๒.๓ 
มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร   

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา

การจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี    
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์

สอนและผลงานวิชาการตรงตามหลักสูตรที่สอน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  
   “การจัดการศึกษาในเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน
เวลาราชการ   

“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัด
การศึกษาในเวลาปกติ   

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง
รวมทั้งตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ข้อ ๖  ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

๖.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

/ข้อ ๗ ให้อธิการบดี...... 
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ข้อ ๗  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๗.๑ องค์ประกอบ 
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการ ประกอบด้วย 

(ก) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ 
(ข) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
(ค) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
(ง) รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.๒ อ านาจและหน้าที่ 
(๑) วางนโยบายและพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒) วางระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

(๓) พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

(๔) ควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย 

(๕) อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
(๖)  เสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ เสนอให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร         

และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

(๗) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม ตามที่คณบดีน าเสนอต่อ
อธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

(๘) ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพ่ือพัฒนางาน 
ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

(๙) ด าเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(๑๐) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้อ านาจและหน้าที่ดังนี้   

(๑) พิจารณาร่างหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย   

 

/(๒)พิจารณาเกณฑ์...... 



๔ 
 

(๒) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และ
การจัดตารางสอบของนักศึกษา   

(๓) พิจารณาอนมุัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
(๔) การวางแผน การควบคุมมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

และการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร   
(๕) พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบรายวิชา สอบวัดคุณสมบัติ  สอบ

ภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือให้อธิการบดีพิจารณา
แต่งตั้ง    

(๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้  
(๗) งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙  ให้คณบดีในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล การ
จัดการเรียน การสอนในคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและมติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

 

ข้อ ๑๐ รูปแบบการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาปีละ ๒ ภาคการศึกษา       

มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิต 
๑๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

๑๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

/ข้อ ๑๑.๖ วิทยานิพนธ์..... 



๕ 
 

๑๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๒ ภาษาท่ีใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา       
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา   
๑๓.๓  ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้

ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลาให้มหาวิทยาลัย
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิต       
ที่ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม  

 

หมวด ๓ 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้   
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับ

ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
๑๔.๓ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการและ         

นักวิชาชีพในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี 
๑๔.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท 
ข้อ ๑๕ โครงสร้างของหลักสูตร 

๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖ 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ  

แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้  
แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับ       
หน่วยกติแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

/แบบ ก๒.............. 



๖ 
 

แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้อง
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์     
แต่ต้องท าภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกติ 

๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโทจะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

               ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า     
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

หมวด ๔ 
การควบคุมการศึกษา 

 

ข้อ ๑๖ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัตขิองอาจารย์  
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือ       
สหวิทยาการ หรือหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอจ านวนและคุณวุฒิของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 
เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณ ี

/ในกรณี.............. 



๗ 
 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน 
คณาจารย์หรือบุคคลากรประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมือนอาจารย์ประจ า ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อ ๑๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๗.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้ อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

 ๑๗.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน  
และ 

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

/ในกรณี.............. 



๘ 
 

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ ๑๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ๑๘.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๘.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
 
 

/(๒) มีผลงาน.............. 



๙ 
 

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 
ข้อ ๑๙ ปริญญาโท 

๑๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี 
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง   
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 
 
 
 

/๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา.............. 



๑๐ 
 

๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ 

(ก)  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน    
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับอย่างน้อย
ในระดับชาติ  ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดในข้อ ๑๙.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือรับทราบ ตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์ผู้สอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกประการ ดังนี้ 

 (ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

 

/(ข)กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ..... 



๑๑ 
 

 (ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ 
ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

๑๙.๔ กรณหีลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.
๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ  

ข้อ ๒๐ ปริญญาเอก 
๒๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรอืขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และ   
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

/กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง........... 



๑๒ 
 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๒๐.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๐.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา และให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเพ่ือ
รับทราบ ตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

(ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

/(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ............ 



๑๓ 
 

(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์
ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี 
หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๐.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๒๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัย

ตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับ                
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรายกรณี และ
รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ และหากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

/๒๑.๔ อาจารย์............. 



๑๔ 
 

๒๑.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษา       
ทีท่ าการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้การเป็นที่ปรึกษาหลักท้ังวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระรวมกันต้องไม่เกิน 
๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๕ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้รวมจ านวน
นักศึกษาเก่าท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน และต้องจัดสรรเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 
 

หมวด ๕ 
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา 

 

ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน

หลักสูตรที่ ก.พ. รบัรอง 
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรี

ที่มีผลการเรียนดีมาก ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผู้ เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรอง หรือ
หลักฐานรับรองการศึกษาที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ข้อ ๒๓ การรับสมัคร 
การสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๔ การรับเข้าศึกษา 

๒๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขวิธีการ และจ านวน
นักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัด และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๒๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกินกว่า ๒ หลักสูตร ในช่วงเวลา
และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ 
๒๕.๑ นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย

รับเข้าศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

/๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ............. 



๑๕ 
 

๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าทดลองศึกษานักศึกษาวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ในกรณีนักศึกษาวิสามัญไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก จะอนุญาตให้เรียนต่อไปอีก 
๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓ .๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๖ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องน าหลักฐานมา

รายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต 

 

ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนวิชาเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน           
๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรขั้นสูงใช้เวลาการศึกษา        
ไม่เกิน ๓ ปี ปริญญาโทใช้เวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปี  

๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
การก าหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
(๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit) 
(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

๒๗.๓ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน 
๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การลงทะเบียนเรียนที่มี
จ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนด อาจท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายวิชาพ้ืนฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

/ข้อ ๒๗.๕ นักศึกษา............. 



๑๖ 
 

๒๗.๕ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

๒๗.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือวิชาเทียบเท่าในสถาบันอ่ืนๆ 
เพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

๒๗.๗ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือการ
เรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน 

ข้อ ๒๘ การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน 
๒๘.๑ การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
๒๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระท าได้ดังนี้ 

(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 

(๒) กรณีการถอนเมื่อพ้นก าหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ยังอยู่ก่อน
ก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏ      
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า“W” 

(๓) การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นๆ 

ข้อ ๒๙ การโอนผลการเรียน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนผลการเรียนจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๒๙.๑ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
๒๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
๒๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ

ระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
๒๙.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
๒๙.๕ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
๒๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
๒๙.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รับโอนมาอย่างน้อยหนึ่งปี

การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

/๒๙.๘ ในหลักสูตร.............. 



๑๗ 
 

๒๙.๘ ในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นรายวิชาได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และในหลักสูตร
ปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ ากว่า B หรือ
เทียบเท่า 

๒๙.๙ ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้
ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  

ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา  
 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการศึกษา 

 

การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
ข้อ ๓๑ ให้คณะที่เปิดสอนจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเป็นอย่าง

น้อย 
ข้อ ๓๒ การประเมินผลการเรียน 

ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้ 
๓๒.๑ ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ 

ระดับ ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ยอดเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐ 
B ดี (Good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕๐ 
C พอใช้ (Average) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐ 
E ตก (Fail) ๐.๐๐ 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบ
ได้ต้องไม่ต่ ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญานั้นๆ  

๓๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี้ 
(๑) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล

ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้ 
 

 
 

/ผลการศึกษา.............. 



๑๘ 
 

     ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน 
     ผ่านดีเยี่ยม   PD   (Pass with Distinction) 
     ผ่านดี    G     (Good) 
     ผ่าน    P      (Pass) 
     ไม่ผ่าน    F      (Fail) 
 

(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และการประเมินการค้นคว้า
อิสระ มีการประเมินดังนี้ 
 

           คุณภาพวิทยานิพนธ์       ระดับการประเมิน 
           และการค้นคว้าอิสระ 
      ยอดเยี่ยม    Excellent 
      ดี     Good 
      ผ่าน     Pass 
      ไม่ผ่าน     Fail 
 

ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี้ 
S (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน

และประเมินผลงานผ่าน 
U (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต 

ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด

ปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูก
สั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษยังท างาน
ไม่สมบูรณเ์มื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้งานทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนเป็น“E”  

ข้อ ๓๔ การประเมินรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
๓๔.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ 
๓๔.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล 
๓๔.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 
 
 

/(๑) นักศึกษาที่เรียน.............. 



๑๙ 
 

(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน 
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
ข้อ ๓๕ การสอบประเภทต่างๆ 

๓๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจ าวิชาส่งผล
การสอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

๓๕.๒ การสอบประมวลความรู้ 
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(๑ )  นักศึกษ าที ่จ ะ ขอสอบประมวลความรู ้  ต้อ ง มีร ะย ะ เ วล าศึกษ า

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
(๓)  นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ P ภายใน ๓ ครั้ง 

มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
๓๕.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓๕.๔ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได้ เพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 
แบบ ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบและประเมินผล และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ 

๓๕.๕ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพ่ือทดสอบความรู้ และความ
เข้าใจการท าภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแผน  ข โดยให้มี
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผลและส่งผลการสอบภาค
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ  

๓๕.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือวัดความสามารถของนักศึกษาในการด าเนินการ
วิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล 

๓๕ .๗ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ 

๓๕.๘ การสอบภาษาต่างประเทศของทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

/ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์.............. 



๒๐ 
 

 
ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์ 

๓๖.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน
ตามแบบ ๒ จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียนเรียน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิทยานิพนธ์ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๓๖.๓ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากกรรมการ     
ที่รว่มสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๓๗ การค้นคว้าอิสระ 
๓๗.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข จะเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและชื่อ

คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๗.๒ การสอบผ่านการค้นคว้าอิสระต้องได้รับมติจากกรรมการของจ านวนกรรมการ   
ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๓๘ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วย
กิต เพ่ือพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๓๙ ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ ๓๒ 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้
ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 
 

หมวด ๘ 
การลาพัก การรักษา สถานภาพ  การลาออก  และการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 

ข้อ ๔๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
๔๐.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ   
๔๐.๒ นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
๔๐.๓ นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับ

รักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้ส าหรับนักศึกษารุ่นนั้นๆ 

๔๐.๔ นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

/ข้อ ๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์.......... 



๒๑ 
 

๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัต ิ

ข้อ ๔๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
๔๑.๑ ตาย 
๔๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัต ิ
๔๑.๓ ส าเร็จการศึกษา 
๔๑.๔  มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก เนื่องจากฝุาฝืนระเบียบการลงทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา และการลาพักการศึกษา 
๔๑.๕ ใช้เวลาศึกษาครบตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๓ 
๔๑.๖ สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่สามไม่

ผ่าน 
๔๑.๗ ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเห็นว่าท าการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงท าผิดระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกพิพากษาถึงที่สุดจ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๔๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้ 

๔๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา
ตามก าหนด 

(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๔๓.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑ 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการ

คัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

/(๕)ผลงาน.............. 



๒๒ 
 

(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
๔๓.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๗) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ

ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๘) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    

๔๓.๔ ปริญญาโท แผน ข 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น  ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
(๗) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๘) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ 

ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
๔๓.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

/(๓)สอบผ่าน.............. 



๒๓ 
 

(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(๕) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยร้อยละของ

การคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ              
อย่างน้อย ๒ เรื่อง  

(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
๔๓.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ  
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๘) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ

ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย      
๑ เรื่อง  

ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา 
๔๔.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 

๔๔.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓ 
(๒) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 
 /ข้อ ๔๕ การประกัน.............. 



๒๔ 
 

ข้อ ๔๕ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๖ ประเด็น คือ 

๔๕.๑ การก ากับมาตรฐาน 
๔๕.๒ บัณฑิต 
๔๕.๓ นักศึกษา 
๔๕.๔ คณาจารย์ 
๔๕.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๔๕.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อ ๔๖ การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี  

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๔๗ การด าเนินการใดที่มีการแต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างด าเนินการให้
ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ  

กรณีหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ท าการปรับปรุงใหม่ที่มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว ให้ใช้ข้อบังคับนี้  
 

  ประกาศ   ณ  วันที่     ๒๐     มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 พลเอก 

 
 
 

       (สุรยุทธ์  จุลานนท์) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 



 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

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

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ ข้อ ๔๓ เรื่องการส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาของทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีมาตรฐานของการส าเร็จ
การศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ
แนวปฏิบัติการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ ต้องได้รับการอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน ๒ ปีการศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอก    
แบบ ๒ จะต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน ๓ ปี
การศึกษา หากเกินระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการอนุมัติ     
โครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  

๒. แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 
แบบ ก๒  

     ๒.๑ ผ่านการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

๒.๒ ด าเนินการเสนอเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นไปตามกรอบการวิจัยที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๒.๓ เมื่อได้รับการอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจสอบการคัดลอก
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยระบบการสอบต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 



๒ 

 

๒.๔ เมื่อด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการ     
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แจ้งผลการสอบมายังบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภายใน ๗ วันหลังวันที่มีการสอบ  

๒.๕ ในกรณีที่มีการแก้ไขให้ด าเนินการปรับแก้โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ และส่ง
ต้นฉบับที่มีการแก้ไขมายังบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันหลังวันที่มีการสอบ โดยถือว่าวันที่    
ลงรับของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นวันส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ ทั้งนี้หากการแก้ไข         
ไม่สามารถแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมท าเรื่องขอเลื่อนก าหนดส่ง
โครงร่างวิทยานิพนธ์มายังบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายโดยสามารถเลื่อนก าหนดส่งได้อีก ๑๕ วันนับจากวันถึงก าหนดส่ง ทั้งนี้สามารถเลื่อนได้ไม่เกิน ๒ 
ครั้ง  

๓. แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒  
๓.๑ ผ่านการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ 

หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
๓.๒ ด าเนินการเสนอเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นไปตามกรอบการวิจัยที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

๓.๓ เมื่อได้รับการอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจสอบการคัดลอก
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยระบบการสอบต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

๓.๔ เมื่อด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์แจ้งผลการสอบมายังบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน หลังวันที่มีการสอบ  

๓.๕ ในกรณีที่มีการแก้ไขให้ด าเนินการปรับแก้โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ และ    
ส่งต้นฉบับที่มีการแก้ไขมายังบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วันหลังวันที่มีการสอบ โดยถือว่าวันที่ 
ลงรับของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นวันส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ ทั้งนี้หากการแก้ไข         
ไม่สามารถแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมท าเรื่องขอเลื่อนก าหนดส่ง
โครงร่างวิทยานิพนธ์มายังบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิ การบดี
มอบหมายโดยสามารถเลื่อนก าหนดส่งได้อีก ๑๕ วันนับจากวันถึงก าหนดส่ง ทั้งนี้สามารถเลื่อนได้ไม่เกิน ๒ 
ครั้ง  

  



๓ 

 

ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาตั้งแต่ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

 
ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑     
 
 
 
 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์



 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์  

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

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ . ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ ข้อ ๔๓ 
เรื่องการส าเร็จการศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย      
จึงประกาศแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. หลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒  
 ๑ .๑ นักศึกษาจะสามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร          
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (เฉพาะหลักสูตรที่ก าหนดให้สอบ) และผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มาแล้ว           
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่มีการสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยต้องด าเนินการสอบก่อนวันก าหนดพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๙๐ วัน        
โดยพิจารณาจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของแต่ละปีการศึกษา 
  ๑.๒ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑     
โดยคณะกรรมการสอบต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
๓ คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสอบที่ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และกรรมการสอบอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
  ๑.๓ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์และ    
แบบค ารับรองการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันสอบ
อย่างน้อย ๑๕ วัน พร้อมกับด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่ากับจ านวน
ของคณะกรรมการสอบและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้
คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย ๑๕ วัน และด าเนินการสอบภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับ
อนุมัติคณะกรรมการสอบ โดยระบบการสอบต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 



๒ 

 

 ๑.๔ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้ประธานกรรมการสอบแจ้งผลการสอบมายัง
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภายใน ๗ วันหลังการสอบ  
   ๑.๔.๑ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้ถือมติคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เสียงข้างมาก และหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสอบเป็นผู้ชี้ขาด 
   ๑.๔.๒ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไข คณะกรรมการสอบต้องแจ้งประเด็น
ให้นักศึกษารับทราบ และนักศึกษาต้องด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหลังวันที่มี
การสอบโดยถือว่าวันที่ลงรับของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ ทั้งนี้หากการ
แก้ไขไม่สามารถแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมท าเรื่องขอเลื่อนก าหนด     
ส่งเล่มวิทยานิพนธ์มายังงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  
   ๑.๔.๓ ในกรณีสอบไม่ผ่าน ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องสรุป
สาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานต่ออธิการบดีโดยให้ผ่าน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันจากวันที่มีการสอบ 
   ๑.๔.๔ ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบได้อีกเพียง ๑ ครั้ง 
หลังจากการสอบครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน  
  ๑.๕ การพิมพ์ และการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ให้ยึดตามคู่มือ ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง    
 ๒. หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๒ 
  ๒ .๑ นักศึกษาจะสามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร         
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติและผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่มีการสอบ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องด าเนินการสอบก่อนวันก าหนด            
พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๙๐ วัน โดยพิจารณาจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
วันสุดท้ายของการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  
  ๒ .๒ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบที่มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสอบต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
และกรรมการสอบอีกไม่น้อยกว่า ๔ คน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
  ๒.๓ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์และ    
แบบค ารับรองการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันสอบ



๓ 

 

อย่างน้อย ๑๕ วัน  พร้อมกับด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่ากับจ านวน
ของคณะกรรมการสอบและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้
คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย ๑๕ วัน และด าเนินการสอบภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับ
อนุมัติคณะกรรมการสอบ โดยระบบการสอบต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  ๒.๔ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้ประธานกรรมการสอบแจ้งผลการสอบมายังงาน
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันหลังการสอบ  
   ๒.๔.๑ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้ถือมติคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เสียงข้างมาก และหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสอบเป็นผู้ชี้ขาด 
   ๒.๔.๒ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไข คณะกรรมการสอบต้องแจ้งประเด็น
ให้นักศึกษารับทราบ และนักศึกษาต้องด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังวันที่มี
การสอบ โดยถือว่าวันที่ลงรับของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ ทั้งนี้หากการ
แก้ไขไม่สามารถแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมท าเรื่องขอเลื่อนก าหนดส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์มายังงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย  
   ๒.๔.๓ ในกรณีสอบไม่ผ่าน ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องสรุป
สาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานต่ออธิการบดีโดยให้ ผ่าน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน ๑๕ วันท าการหลังจากวันสอบ 
   ๒.๔.๔ ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบได้อีกเพียง ๑ ครั้ง 
หลังจากวันที่มีการสอบครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน  
  ๒.๕ การพิมพ์ และการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ให้ยึดตามคู่มือ ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น 
ให้เสนอเหตุผลที่จ าเป็น ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ความเห็นและเสนอความเห็นนั้นต่ออธิการบดีพิจารณาตัดสินเป็นกรณีไป และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
    

ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาตั้งแต่ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑     
 

                   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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