
     
 
        
      

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 

 
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนไปตามมาตรฐานวิชาการ มี

ความสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  15 (1) (2) (6)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533  สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้ 

 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550” 
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ นับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3     ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 รวมถึงระเบียบ 

คําสั่ง ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ 4  ในขอบังคับนี้   
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

“คณะ” หมายถึง   คณะ  วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี” หมายถึง  คณบดีของคณะ  วิทยาลัย  หรือหัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาคณะของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณบดีและไดรับการ

แตงตั้งจากอธิการบดี โดยองคประกอบและบทบาทหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ”   หมายถึง   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของแตละคณะ ซึ่ง
ไดรับการเสนอชื่อจากคณบดีและไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี  โดยองคประกอบ
และบทบาทหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย”   หมายถึง  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี  โดยองคประกอบและบทบาทหนาท่ีใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  ผูทําหนาท่ีสอน แนะนํา ใหคําปรึกษา และควบคุมการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   

“อาจารยประจํา” หมายถึง  ขาราชการ  พนักงาน  หรือผูท่ีมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางเพื่อปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอน การวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน  (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง  อาจารยประจําผูทําหนาท่ีรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและหรือการคนควาอิสระ   อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและหรือการคนควา
อิสระ หรืออาจารยผูสอนตามเกณฑท่ีกําหนด   ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น    

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับมอบหมายให เปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ    

“อาจารยผูสอน” หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่ทําหนาท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวขอใน
แตละรายวิชา 

“อาจารยพิเศษ” หมายถึง  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

“อาจารยรวมสอน”  หมายถึง  อาจารยสังกัดคณะอื่น หรือสถาบันหรือสํานักอื่นในมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับ
มอบหมายใหสอนในหลักสูตร 

“อาจารยท่ีปรึกษาทั่วไป” หมายถึง  อาจารยประจําท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการศึกษาและการจัด
แผนการเรียนของนักศึกษา 

“อาจารยท่ีปรึกษาหลัก” หมายถึง  อาจารยประจําท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู เพื่อ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย  เชน  การพิจารณาเคาโครง  
การใหคําแนะนํา และควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษา 

“อาจารยท่ีปรึกษารวม” หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ท่ีทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ัง
ชวยเหลือใหคําแนะนํา และควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของ
นักศึกษา 

“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง   บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   เปนผู ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ  9 ข้ึนไป  ตาม
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หลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกําหนด 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ”   หมายถึง  ผูท่ีมีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี   ซึ่งอาจเปน 
ผูท่ีไมอยูในสายวิชาการ หรือผูท่ีไมมีคุณวุฒิ หรือตําแหนงทางวิชาการ  แตมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับ
หนวยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ  

  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“นักศึกษาตางชาติ”  หมายถึง นักศึกษาผูซึ่งไมถือสัญชาติไทย และเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัย     อุบลราชธานี 
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมี

อํานาจวินิจฉัยสั่งการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และคําสั่งของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุดและใหมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ขอ 6  ระบบการจัดการศึกษา  ใหใชระบบทวิภาคเปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา (หนึ่งปการศึกษา แบง

ออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ) 

ในกรณีท่ีหลักสูตรใดไมเหมาะกับการใชระบบทวิภาค ใหใชระบบการจัดการศึกษาระบบอื่นได
โดยตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมท้ังรายละเอียดเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบ
ทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

ขอ 7 การคิดหนวยกิตสําหรับระบบทวิภาค เปนดังนี้  
รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต 
รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาการศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 
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หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

ขอ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เปนหลักสูตรซึ่งเนนการ

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ  เพื่อใหมีความรู           
ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน   

8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต    เปนหลักสูตรซึ่งเนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชพีท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ  โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ  รวมท้ังมีความสามารถ
ในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตน
เชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

ขอ 9 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  24  หนวยกิต 
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36  หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน  2  แผนคือ 
แผน ก   เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 

แบบ ก 1  ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  36  หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดใหศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต  แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด 

แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  12  หนวยกิต  และศึกษารายวิชาไมนอยกวา           
12  หนวยกิต 
แผน ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควา
อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน  6  หนวยกิต  
 ท้ังนี้ สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศึกษาเลือก
ศึกษาไวดวย 

9.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมี

จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48  หนวยกิต  
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวน

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต    
แบงการศึกษาเปน   2  แบบ คือ 
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แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดองคความรูใหม หลักสูตร
อาจกําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได โดยไมนับ
หนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิต ช้ันสูง จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  72  หนวยกิต 
ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  36  หนวยกิต   และศึกษา
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอย
กวา 24 หนวยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ขอ 10 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

10.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใชภาษาไทยในการเรียน
การสอนรวมทั้งการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใช
ภาษาตางประเทศในการเรียนการสอนดวยก็ได 

10.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อในการจัดเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมท้ังการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

10.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่ง ท่ีมีนักศึกษา
ตางชาติเขามาศึกษา และมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ   

หลักสูตรตามขอ 10.1, 10.2 และ 10.3 อาจเปนหลักสูตรรวมสถาบัน ซึ่งเปนหลักสูตรท่ี
มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่น ท้ังภายในหรือภายนอกประเทศ   

ขอ 11 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้ 
11.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 
11.2   ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน  5  ปการศึกษา 
11.3  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา  สวนผูท่ีสําเร็จปริญญา

มหาบัณฑิต   ไมเกิน  6   ปการศึกษา 
11.4 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาใหแกนักศึกษา ไดครั้งละ 1 

ภาคการศึกษาปกติ  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย   
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11.5  การนับเวลา ใหนับตอเนื่องกันตั้งแตภาคการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 

หมวดที่  4 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 12 การแตงตั้งอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาแตละประเภทรวมถึงผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ 13 จํานวนและคุณสมบัติอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา  

5 คน  ประกอบดวย  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา  3  คน  และที่เหลือตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
เกณฑคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้น  และเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไมได  ยกเวนเปนอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกัน  และมหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรพหุวิทยาการ โดยตองเปนหลักสูตร
ท่ีตรงและสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลวไดอีกหนึ่งหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
13.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต     

13.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน   

13.1.2 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจาํหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดานการสอนและการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
13.1.3.1 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการวิจัยท่ีมิใชสวนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

13.1.3.2 อาจารยท่ีปรึกษารวม  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา   หรือเทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ของหนวยงานระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพดานนั้นๆ    หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนใดสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจําใน
มหาวิทยาลัยเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักได  สวนผูเช่ียวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม
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อาจเปนบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือเปนบุคคลภายนอก โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
13.1.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะเปนอาจารยสอบ
วิทยานิพนธแทนผูทรงคุณวุฒิได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

13.1.5 อาจารยผูสอบการคนควาอิสระ     ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ในกรณท่ีีมีความจําเปน อาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะเปนอาจารยผูสอบการ
คนควาอิสระได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

13.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
13.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน   

13.2.2 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ี
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.2.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
13.2.3.1 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการวิจัย
ท่ีมิใชสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.2.3.2 อาจารยท่ีปรึกษารวม  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ของหนวยงานระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมี
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ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนใดสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะที่เปน
บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักได   
สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือเปนบุคคลภายนอก  โดยคณะพิจารณา
เสนอชื่อขอแตงตั้ง  และตองผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และตองแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

13.2.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดาน
การสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะเปนอาจารยสอบ
วิทยานิพนธแทนผูทรงคุณวุฒิได  โดยคณะพิจารณาเสนอชื่อขอแตงตั้ง  และตองผาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตใหอนุโลม
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหอนุโลมตาม
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ขอ 14 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
14.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  1  คน  ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน  5  คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา  5  คน  ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน 

14.2 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไดไมเกิน 15 คน   

หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน   ท้ังนี้ใหนับ
รวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียว 
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หมวดที่  5 
การรับเขาศึกษา 

ขอ 15 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการรับรอง ตามที่
หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

15.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนให
การรับรอง ตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนด 

15.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ผู เข า ศึกษาจะตองเปนผูสํ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการ
รับรอง  และมีคุณสมบัติอยางอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

15.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
15.4.1 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
หรือ 

15.4.2 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดี
มากและมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร กําหนด 

ขอ 16 การรับสมัคร  
 ใบสมัคร  ระยะเวลาสมัคร  หลักฐานและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ 17 วิธีรับเขาศึกษา 

17.1 การพิจารณารับเขาศึกษาอาจกระทําไดโดยการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก หรือโดยวิธีอื่นใดท่ี
คณะเห็นสมควรและมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

17.2 คณะกรรมการประจําคณะอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาบัณฑิต 
และมีคุณสมบัติตามขอ 15 เขาศึกษาหรือวิจัย แตมิใชการศึกษาเพื่อรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ท้ังนี้หลักเกณฑและวิธีการรับเขาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

17.3 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ขอ 18 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะตองไปรายงานตัวเพื่อข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษา  ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 
ผูท่ีมหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อเปนนักศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษาครบถวน

ตาม ขอ 15 และใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
ขอ 19 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภท  คือ 

19.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือ
รับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือ
ครบเงื่อนไขของแตละสาขาวิชาท้ังนี้จะตองไมเกิน 1 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะไดรับเขาเปน
นักศึกษาโดยสมบูรณตามหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ  เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

19.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา โดยไมขอรับปริญญาหรือ        
ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
ขอ 20  การลงทะเบียนวิชาเรียน 

20.1 การลงทะเบียนวิชาเรียน  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษา กําหนดเวลาในการลงทะเบียน การขอเพิ่มและถอนรายวิชาและอัตราคาธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย   หากดําเนินการหลังระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

20.2 การลงทะเบียนวิชาเรียน แบงออกเปน  3  ประเภท คือ  
20.2.1 การลงทะเบียนเพื่อไดหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
20.2.2 การลงทะเบียนเพื่อไดหนวยกิตแตไมคิดคาคะแนน (Non-Credit) 
20.2.3 การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง (Audit) 

20.3 ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต และไมเกิน           
15 หนวยกิต  ภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  การ
ลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาท่ีกําหนดจะทําไดกรณีท่ีไดผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
และประธานหลักสูตรเปนผูอนุมัติ 

20.4 นักศึกษาไมสามารถจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนน ในวิชาท่ีเคยลงทะเบียน และ
ไดผลการเรียนตั้งแตระดับคะแนน B  ข้ึนไป 

20.5 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ลาพัก
การศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมในภาคการศึกษานั้นตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย
กําหนด  
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20.6 นักศึกษาสามารถจะลงทะเบียนวิชาเรียนที่บรรจุอยูในแผนการเรียน หรือเทียบเทาในสถาบันอื่น 
เพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

ขอ 21 การเปลี่ยนวิชาเอก  สาขาวิชา  และแผนการศึกษา 
21.1 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและสาขาวิชาได  เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลว          

ไมนอยกวา   6  หนวยกิต   วิชาท่ีจะโอนไดตองไดระดับคะแนน B ข้ึนไป  หรือ S   จํานวนหนวย
กิตท่ีโอนจะตอง ไมเกิน  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตรท่ีรับโอน และหนวยกิตท่ี
โอนใหนํามาคิดคาคะแนนสะสมดวย   ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

21.2 การเปลี่ยนสาขาวิชา   จะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีวางสําหรับเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีขอศึกษานั้น ท้ังนี้
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะที่จะศึกษา คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

21.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ขอ 22 การเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต 

22.1 นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนได
ใหการรับรองในรายวิชาท่ีไดรับระดับคะแนน B ข้ึนไป หรือ S หรือเทียบเทา ซึ่งไดศึกษามาแลว
ไมเกิน 5 ป นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ   

22.2 จํานวนหนวยกิตท่ีจะขอโอนจะตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตรท่ีรับโอน
และตองใชเวลาในการศึกษาในหลักสูตรท่ีรับโอนอยางนอย 2 ภาคการศึกษาปกติ  

22.3 หนวยกิตท่ีโอนจะไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม  
22.4 ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา 

ขอ 23 การเปลี่ยนระดับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่

สูงกวา หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาใน
หลักสูตรระดับท่ีต่ํากวาได ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
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หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 24 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ จัดใหมีการประเมินผลการศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

ขอ 25 การประเมินผลรายวิชาใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณซึ่งมีความหมาย และคาคะแนน ดังนี้  
 
 ลําดับขั้น (Grade)  คาคะแนน (Grade Point)  ความหมาย          
  A    4.0   ดีเยี่ยม (Excellent) 
   B+    3.5   ดีมาก (Very Good) 
  
  B    3.0   ดี (Good)  
  
  C+    2.5   คอนขางดี (Above Average)
  
  C    2.0   พอใช (Average)  
  
  D+    1.5   ออน (Below Average)  
  D    1.0   ออนมาก (Poor)  
  
  F           0   ตก (Fail)  
ขอ 26 ในบางกรณีหลักสูตรอาจกําหนดไวเปนสัญลักษณอื่น  ซึ่งอักษรดังกลาวไมมีคะแนน และหนวยกิตท่ี

ลงทะเบียนไมนําไปคิดคะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)  
26.1 สัญลักษณและความหมายมีดังนี้  

สัญลักษณ     ความหมาย  
    I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)   
    S   ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory)  
    U ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
    Au การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง (Audit) 
    W   ถอนวิชาเรียนแลว  (Withdrawn)   และใหสําหรับรายวิชาที่ไดรับ
อนุมัติให 
   เพิกถอน    

      N   ยังไมสงผลการเรียน (Grade  not  reported)  
      EXE   ไดรับการยกเวนไมตองเรียนรายวิชา (Exempted) 
      T   รับโอน (Transferred) 
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26.2 การใชสัญลักษณ 
I   ใชสําหรับรายวิชาที่มีคาคะแนนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามที่ผูสอนกําหนด  หรือ 
(2)  นักศึกษา ไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัย   

ท้ังนี้ตองมีเหตุผลและหลักฐานโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ   

โดยนักศึกษาตองดําเนินการแก  I  ภายใน  60  วัน หาก
ดําเนินการไมแลวเสร็จใหอํานาจคณบดีอนุมัติโดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการขยายเวลาแก I ภายในภาค
การศึกษาถัดไป เมื่อพนกําหนดแลวยังแก  I ไมแลวเสร็จใหเปลี่ยน  I  
เปน F 

S ใชสําหรับรายวิชาที่ไมคิดคาคะแนน (Non-Credit) รวมท้ังวิชารวมฟง (Audit) ท่ี
นักศึกษาเขาเรียนครบรอยละ 80 ของเวลาการศึกษา และใชในการประเมินผล
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระซึ่งมีผลเปนที่พอใจ 

  U ใชสําหรับรายวิชาที่ไมคิดคาคะแนน (Non-Credit) รวมท้ังวิชารวมฟง (Audit) ท่ี
นักศึกษาเขาเรียนไมครบรอยละ 80 ของเวลาการศึกษา    

  W ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเพิกถอน หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

ขอ 27 การสอบมี  5 ประเภท  คือ การสอบรายวิชา  การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)    
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ การสอบ
ภาษาตางประเทศ 
27.1 การสอบรายวิชาเปนการสอบของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ซึ่งวิธีการสอบหรือประเมินผลให

เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด   
27.2 การสอบประมวลความรู เปนการสอบขอเขียนหรือปากเปลา หรือท้ังสองแบบ (เฉพาะนักศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข)  โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรู ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้งใหเปนผูดําเนินการสอบ  การสอบประมวล
ความรูจะกระทําไดเมื่อนักศึกษาสอบผานรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด  และคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในรายวิชาที่กําหนดตองไมต่ํากวา 3.00 

27.3 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลาหรือท้ังสองแบบในสาขา
วิชาเอก       และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  โดยให
มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณา
แตงตั้งใหเปนผูดําเนินการสอบ      

ท้ังนี้คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจํา คณะกําหนด 



 

 

14

27.4 การสอบวิทยานิพนธและการสอบการคนควาอิสระ เปนการสอบปากเปลา เพื่อทดสอบความรู 
ความเขาใจ ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษา  ใหคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ เปนผูดําเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการสอบ 

27.5 การสอบภาษาตางประเทศ  สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตใหเปนไปตามคณะ 
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 28 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ และการสอบการ
คนควาอิสระ  
28.1 การสอบประมวลความรอบรูและการสอบวัดคุณสมบัติ ประเมินผล โดยใชคําวา “สอบผาน” หรือ 

“Pass” เมื่อการวัดผลเปนท่ีพอใจ   และใชคําวา “สอบไมผาน”  หรือ  “Fail”  เมื่อการวัดผลไมเปน
ท่ีพอใจ  การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2  ครั้ง 

28.2 การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  กําหนดการประเมินผลเปน  4  ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent)  หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
ดี (Good)   หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี  
สอบผาน (Pass)  หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน 
สอบไมผาน (Fail)  หมายความวา ผลการประเมินขั้นตก  
การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2  ครั้ง 

ขอ 29 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา  B  ในรายวิชาในหมวดบังคับ  หรือวิชาเอก  หรือวิชาเฉพาะที่
หลักสูตรกําหนด  ใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา  

ขอ 30 วิธีการปฏิบัติในการสอบและการคุมสอบ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการ
สอบ 

ขอ 31 การนับหนวยกิตสะสม ใหปฏิบัติดังนี้  
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมใหครบตามหลักสูตรนั้น ใหนับหนวยกิตของทุกรายวิชา ใน

หลักสูตรท่ีไดไมต่ํากวา C หรือ S  ยกเวนรายวิชาเอกหรือวิชาบังคับใหนับหนวยกิตของวิชาที่ได
ไมต่ํากวา  B 

31.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิตของวิชานั้น
สะสมเพียงครั้งเดียว 

ขอ 32 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มีคา
คะแนน ดังนี้  
32.1 คะแนนเฉลี่ยรายภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยเอา

ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาคะแนนของสัญลักษณท่ีนักศึกษาไดในแตละรายวิชา เปน
ตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษานั้น 

32.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาค
การศึกษา  ท่ีมีการคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาคะแนน
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สัญลักษณท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิต
สะสม  ท้ังนี้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา ตามขอ 32 ใหนําคาคะแนนสุดทายท่ีไดรับในรายวิชา
นั้น ๆ มาใชในการคํานวณและคิดจํานวนหนวยกิตเพียงครั้งเดียว  การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหคิดทศนิยมสองตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมในตําแหนงท่ีสามขึ้นหากมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไป 

 
หมวดที่  8 

การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
ขอ 33 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แตละ

หลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ท้ังนี้
หลักเกณฑอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

ขอ 34 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของคณะ โดยเสนอผานมหาวิทยาลัยในการแตงตั้ง 
ขอ 35 การจัดทําและการนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

และปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะ

ดําเนินการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธได  
ขอ 36 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

36.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองกระทําในทุกภาค
การศึกษา 

36.2 ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่
ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น  แตท้ังนี้ตองไม
เกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตท่ี
ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S  เทากับ  0 หนวย (ศูนยหนวย)  และใหรายงานผลการ
ประเมินตอกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ 

36.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนา
เปน  S เทากับ 0  หนวย (ศูนยหนวย) ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาสาเหตุ และ
แนวทางแกไขโดยอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  หรืออื่นๆ แลวแต
กรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ 

ขอ 37 เมื่อไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของเนื้อหา ใหคณะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหม 
และใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจากหัวขอเดิมท่ีสามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แต
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ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีผานในหัวขอเดิม ท้ังนี้ใหนับจํานวนหนวยกิตดังกลาวเปนจํานวนหนวยกิตท่ี
ผานไดสัญลักษณ S  ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจาก
คณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมท้ังใหคณะแจงหนวยกิตท่ีได S มายัง
มหาวิทยาลัย ภายในภาคการศึกษานั้น   

ขอ 38 การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
38.1 การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ครบหรือภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  

ในกรณีท่ีไมสามารถมาทําการสอบไดภายใน 1 ภาคการศึกษาโดยไมมีเหตุอันควรและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ใหถือวาการสอบครั้งท่ี 1 ไมผาน 

38.2 การสอบวิทยานิพนธ 
38.2.1 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบ อยางนอย 3 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิซึ่ง

ไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาไมนอยกวา 1 คน  อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาไมนอยกวา 1 คน และอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ท้ังนี้อาจแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษารวม 
(ถามี) เปนกรรมการสอบดวยได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

38.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบคําถามของผูเขา
สอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา  7   วัน   

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ หนาท่ีในการควบคุมใหดําเนินการ
สอบวิทยานิพนธเปนไปดวยความเรียบรอย 

38.2.3 กระบวนการสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย 
อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ี
ปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาหลัก จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบ
ออกไป    ในกรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กรรมการแทนหรือเพิ่มและกําหนดวันสอบใหม  

38.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลใหนับ
อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) เปน 1 เสียง อาจารยประจําเปน 1 เสียง 
และผูทรงคุณวุฒิเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอย
กวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

38.3 การสอบการคนควาอิสระ  
38.3.1 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบอยางนอย 3 คน ประกอบดวย อาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาไมนอยกวา 2 คน และอาจารยท่ีปรึกษา
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หลัก ท้ังนี้อาจแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) เปนกรรมการสอบดวยได  โดยให
กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยท่ีปรึกษาเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

38.3.2 กระบวนการสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย         
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาอยางนอย  2  คน และ
อาจารย  ท่ีปรึกษาหลัก  จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ  

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบ
ออกไป    ในกรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กรรมการแทนหรือเพิ่มและกําหนดวันสอบใหม  

38.3.3 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลใหนับ
อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) เปน 1 เสียง ผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารย
ประจําท่ีไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาใหนับเปน 2 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติ
กรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ 39 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบปองกันวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ เปนลายลักษณ
อักษรแกคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบ และแจงผลใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน  15  วันโดย 
39.1 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมท้ังมีการ

อธิบาย ช้ีแจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการ
สอบใหความเห็นชอบภายใน   60 วัน นับจากวันสอบ   หากไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
กําหนดดังกลาวใหถือวาผลการสอบครั้งนั้นไมผาน  และใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้น
สุดทายตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

39.2 กรณีสอบไมผาน  คณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปน      
ลายลักษณอักษรรายงานตอคณบดี 

ขอ 40 หากนักศึกษาขาดสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาสอบไมผานใน
การสอบครั้งนั้น 

ขอ 41 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระครั้งแรกไมผาน มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ภายในเวลาที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะกําหนด การขอสอบทั้ง 2 ครั้ง ตองเสียคาธรรมเนียมหรือ
คาลงทะเบียนสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    

ท้ังนี้ หากไมดําเนินการตามกําหนดขางตน โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา 

ขอ 42 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
42.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
42.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวน ลักษณะ และ

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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42.3 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ รวมถึงสิทธิประโยชนทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม หรือผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวดที่  9 

การสําเร็จการศึกษา 
ขอ 43 การสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
43.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

43.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
43.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 
43.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 

43.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
43.2.1 แผน ก  แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
หลักสูตรกําหนด 

43.2.2 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00   พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  และมีคุณสมบัติอื่นๆ 
ตามที่หลักสูตรกําหนด 

43.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
3.00  สอบผานการสอบประมวลความรูและการคนควาอิสระ พรอมสงรูปเลมการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณ  และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 

43.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
43.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
43.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
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43.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ 
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและมี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด   

43.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด   

การยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
นั้น จะตองมีหลักฐานการตอบรับท่ีระบุช่ือวารสาร ฉบับที่พิมพ ชวงวันเดือนและปท่ี
พิมพ จากบรรณาธิการวารสารตามเกณฑมาตรฐานสากล  โดยตองสงเอกสารที่ไดรับการ
ตีพิมพใหมหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐาน ภายใน 3 เดือนหลังจากวันตีพิมพ  

ขอ 44 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไข
ในการสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถวนแลวแต
อยูในระหวางรอการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนด  นักศึกษา
สามารถยื่นคํารองขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
หากไมสามารถดําเนินการไดดวยเหตุใดๆ ตองเสนอสภาพิจารณา 

ขอ 45 การขออนุมัติปริญญา 
45.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอมหาวิทยาลัย  ตามกําหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย 
45.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
48.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 43  และหรือขอ  44 
48.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
48.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

45.3 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยที่วันที่สําเร็จการศึกษา ใหนับวันที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติ
รับรองการสําเร็จการศึกษา     
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ขอ 46 ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 47 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จ

การศึกษาหนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้ 
47.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือ

ผูสําเร็จการศึกษา ของหลักสูตรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 15 หรือขอ 43 หรือขอ 44 แหง
ขอบังคับนี้    การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

47.2 วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือมิไดกระทําดวย
ตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

47.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรี            
แหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีตนไดรับ  การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้  
ใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
หมวดที่  10 

สถานภาพของนักศึกษา 
ขอ 48 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 

48.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาหรือลาออกตองยื่นคํารองตอคณะ โดยผานการพิจารณาของ
อาจารยท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดี แลวเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

48.2 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดตั้งแตภาคการศึกษาที่สองเปนตนไปและลาพักไดไมเกิน 2 ภาค
การศึกษาปกติตลอดหลักสูตร  ยกเวนกรณีสุดวิสัยใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

48.3 นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

ขอ 49 การพนจากการเปนนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 
49.1 ตาย 
49.2 ลาออก 
49.3 สําเร็จการศึกษา 
49.4 ไมสงเอกสารลงทะเบียนเรียน และ/หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 

หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา ในทุกภาคการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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49.5 เปนนักศึกษาทดลองและไมผานการประเมินผลหรือเงื่อนไขของสาขาวิชาภายใน 1 ภาคการศึกษา
ปกติ  

49.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่ง จากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนใน
หลักสูตรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 

49.7 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึ่งหนึ่ง จากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนใน
หลักสตูรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

49.8 ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว  ยกเวนกรณีท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาศึกษา     
ตามขอ 11.4 และ 44 

49.9 สอบประมวลความรู  สอบวัดคุณสมบัติ  สอบวิทยานิพนธ  หรือสอบการคนควาอิสระครั้งท่ีสอง
ไมผาน  

49.10 ถูกลงโทษใหออกจากการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติไมเหมาะสม  
49.11 อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 50 การขอคืนสถานภาพนักศึกษา 
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 49.2 และ ขอ 49.4 เปนผูมีสิทธิ์ขอคืนสถานภาพ

การเปนนักศึกษาได โดยตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หลักเกณฑและวิธีการในการ
คืนสถานภาพใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย    

ท้ังนี้เมื่อไดรับการคืนสถานภาพแลว ระยะเวลาในการศึกษารวมแลวตองไมเกินระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร 

 
หมวดที่ 11 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอ 51 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 

51.1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  เปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

51.2 งานบริหารบัณฑิตศึกษา มีหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
สวนคณะและภาควิชามีหนาท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

ขอ 52 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 53 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ใหทุกหลักสูตรมีการดําเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้อยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองป
ละหนึ่งครั้ง ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย เสนอตอคณบดีตนสังกัดหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ประจําคณะ  พรอมสงสําเนาใหงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายในเวลาที่กําหนด  และทุกหลักสูตรตองมีการ
ปรับปรุงเมื่อเปดการเรียนการสอนแลวทุก  5  ป    
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 54   สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549 ใหใชเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 สวนนักศึกษาที่
เขาศึกษากอนปการศึกษา 2549 ใหใชเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดในหลักสูตร (ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 หรือตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนด) 

ขอ 55    การใดมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาบังคับใชโดย
อนุโลม 
 
 

  ประกาศ  ณ   วันที่    28    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2551 
 
 
 

(ศาสตราจารยพิเศษ จอมจิน  จันทรสกุล) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


