ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------------เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทาง
การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ จึงกาหนดข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
เป็นต้นไป
ข้อ
๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ

๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒
“บัณฑิตวิทยาลัย”
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”
“คณบดี” หมายความว่า

หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
คณบดีหรือตาแหน่งอื่นของหน่วยงานเทียบเท่า
คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มีนักศึกษาสังกัด
หมายความว่า อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่

“อาจารย์ประจา”
การสอนและการวิจัย
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
“สารนิพนธ์” หมายความว่า การศึกษาอิสระ ภาคนิพนธ์ หรือเรียกอย่างอื่นที่
เทียบได้กับการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในโจทย์ปัญหา
สาคัญอย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์นนั้ ๆ ตามที่หลักสูตร
กาหนดไว้
“สถาบัน”
หมายความว่า มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่น ที่ทาหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“คณะ”
หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่มีนักศึกษาสังกัด

ข้อ
๕ ให้มหาวิทยาลัยอานวยการและบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
โดยให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัย ให้บริหารจัดการกากับดูแลการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ
๕.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ ให้บริหารจัดการกากับดูแลการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับคณะให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ
๕.๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร ให้บริหารจัดการกากับดูแลการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในระดับหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ
รายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ
๖ เพื่อให้การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีอาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัยกาหนดวิธีปฏิบัติใน
รายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ส่วนการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และมิได้มีข้อบังคับหรือระเบียบอื่นกาหนดไว้หรือ
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป

๓
ข้อ
๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉั ยชี้ขาด
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๘ ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียนปกติ หนึ่งภาค
เรียนปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจกระทาได้โดยกาหนดระยะเวลาการศึกษาและจานวนหน่วยกิตให้มี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคเรียนปกติ
การนี้อาจจัดการศึกษาระบบอื่นที่แตกต่าง ออกไปได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง
หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
ข้อ ๙ การกาหนดค่าหน่วยกิต
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียน
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
๙.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๔ การทาโครงงาน หรือ การปฏิบัติการในสถานศึกษา หรือ ปฏิบัติการในสถานประกอบการ ที่
ใช้เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค
๙.๕ การศึกษาด้วยตนเอง ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนได้
เตรียมการไว้ให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
๙.๖ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สาหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่าหน่วยกิตกับชั่วโมง
การศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น

๔
หมวด ๒
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๑๐ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี
๑๐.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว
๑๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโท
๑๐.๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ
๑๑ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ได้ตามระดับการศึกษาในข้อ ๑๐ โดยหลักเกณฑ์การเทียบ
ความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑
๒ โครงสร้างของหลักสูตรเป็นดังนี้
๑
๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบด้วย
รายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑
๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ มี ๒ แบบ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาเฉพาะด้านและรายวิชาสัมพันธ์ไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต และต้องทาสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง
โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนี้มี ๒ แบบ คือ
แบบ ๑
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
ซึ่งหลักสูตรอาจกาหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี

๕
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒
หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘
หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๑
๓ กาหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นดังนี้
๑
๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑
๓.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ให้ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
๑
๓.๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดระยะเวลา
ข้อ ๑
๔ การนับระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑, ๑๓.๒ และ ข้อ ๑๓.๓ ให้นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๗.๒

หมวด ๓
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา
๑๕
.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๖
๑๕
เทียบเท่า

.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือ

อนึ่ง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่าปริญญาโท
สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
โทมาก่อน
๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๕.๔ หลักสูตรปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรีย น
ดีมาก หรือ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทั้งนี้ผู้เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๖
๑๖
๑๖
๑

การรับเข้าเป็นนักศึกษา ใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
.๑ สอบคัดเลือก
.๒ คัดเลือก
๖.๓ รับโอนนักศึกษา จากสถาบันอื่น
๑๖.๔ รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑๗
.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
ชาระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา
และสถานที่ที่
กาหนด เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ในวันที่กาหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามที่กาหนด
๑๗.๒ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะนับจากวันแรกของภาคเรียนที่นักศึกษารายงานตัว
หมวด ๔
การลงทะเบียน
ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๘.๑ กาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

๗
๑๘.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในกาหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือ
ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๘
.๓ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคเรียนใดภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
๑๘
.๔ รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชา
ที่กาหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
ข้อ ๑
๙ จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนไม่เกิน ๑๕
หน่วยกิต ต่อภาคเรียนปกติตามระบบ
ทวิภาค และหากนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนต่างไปจากที่กาหนดข้างต้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ ๒๐

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
๒๐.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
๒๐
.๒ จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิต
สะสม
๒๐.๓ รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าในจานวนหน่วยกิตที่ต่าสุด
แต่จะนับรวมเป็นจานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
๒๐.๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไม่บังคับให้นักศึกษาสอบ
๒๐.๕ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิตได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒
๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
หลักสูตรอาจให้เรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยให้ผลการเรียนได้ในระดับ S
ข้อ ๒
๒ การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นคาร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ โดยได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๘
ข้อ ๒
๓ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร
แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนชาระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษา
สภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๘ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
การรักษาสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๕
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก
ข้อ ๒๔ สถานภาพของนักศึกษา เป็นดังนี้
๒๔.๑ นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเข้า
ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
๒๔.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษารับเข้า
ทดลองศึกษาใน ๒ ภาคเรียนปกติต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า ตามเงื่อนไขที่กาหนด
๒๔.๓ นักศึกษาสมทบ ได้แก่ นักศึกษาหรือนักศึกษาของสถาบันอื่น ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด
๒๔.๔ ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เข้าร่วม
ศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๕ การลาพักการเรียน
๒๕
.๑ นักศึกษาอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
๒๕
.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
๒๕.๑.๒ คาสั่งทางราชการให้ไปปฏิบัติราชการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๒๕.๑.๓ ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
๒๕.๑.๔ มีเหตุจาเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนักศึกษา
มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน
๒๕.๒ การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคาร้องภายใน ๔ สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนของภาค
เรียนที่ลาพักการเรียนและจะต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาของภาคเรียนนั้น และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้

๙
พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
๒๕.๓ การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละ ๑ ภาคเรียนปกติ ถ้านักศึกษายังมีความจาเป็นที่จะต้อง
ขอลาพักการ เรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องใหม่ตามข้อ ๒๕.๒
๒๕.๔ ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ ๒
๖ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด
ข้อ ๒
๗ การพ้นจากสภาพนักศึกษา
นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒
๗.๑ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๒๗.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ ๒๖
๒๗.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้
๒
๗.๓.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๒๗.๓.๒ เมื่อพ้นกาหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล้ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ
๒๓
๒๗.๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒๗.๓.๔ คะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนแรกที่ศึกษาได้ต่ากว่า ๒.๕๐
๒๗.๓.๕ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐ แต่สูงกว่า ๒.๕๐ และไม่สามารถทาคะแนน
เฉลี่ยสะสมได้ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี้
๒๗
.๓.๕.๑ ภาคเรียนถัดไปสาหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
๒๗.๓.๕.๒ สองภาคเรียนถัดไป สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และ
หลักสูตรปริญญาเอกที่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒๗.๓.๖ ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรมีไม่เพียงพอ กาหนดดังนี้
๒๗
.๓.๖.๑ วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน
๒๗.๓.๖.๒ วิทยานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย ๙ เดือน
๒๗.๓.๖.๓ วิทยานิพนธ์ จานวนมากกว่า ๓๖ หน่วยกิตขึ้นไป จะต้องมีเวลา
อย่างน้อย ๑๒ เดือน
๒๗.๓.๗ เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ ๒๔.๒ ที่ไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่กาหนด
๒๗.๓.๘ ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๑๓ หรือได้ผลการ

๑๐
ประเมิน คุณภาพวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามข้อ ๓๗ ระดับขั้น Fail
๒๗.๓.๙ ทาการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอบ
๒๗.๓.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
๒๗.๓.๑๑ ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
๒๗.๓.๑๒ ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
๒๗.๔ ถึงแก่กรรม
ข้อ ๒๘ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาทดลองศึกษาผ่านตามเงื่อนไขที่กาหนด ให้มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ข้อ

๒๙ การคืนสถานสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาได้ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๖
การโอนหน่วยกิต
ข้อ
๓๐ การโอนหน่วยกิต นักศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้
เคยศึกษามาแล้วได้เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิต รายวิชาที่ขอโอนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยกิตในหลักสูตรที่กาลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก ทั้งนี้หลักเกณฑ์การโอนให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
ข้อ
๓๑ การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น
หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทางาน จากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๑
ข้อ
๓๒ การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขา
วิชาที่ศึกษา ให้กระทาได้โดยผ่านการคัดเลือกและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรของวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา
คณบดีที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาแรกที่เข้ามาศึกษา สาหรับการโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อ ๓๐
ข้อ ๓
๓ การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอื่น
๓
๓.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่ศึกษาใน
หลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันเดิม
๓๓.๒ นักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย จะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๓๐
๓๓.๓ นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
แต่ต้องไม่เกินกาหนดเวลาตามข้อ ๑๓

หมวด ๗
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๔ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์
เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)
ข้อ ๓๕ การประเมินผลการเรียนรายวิชา
๓๕.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐

๑๒
๓๕.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
AU
การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
IP
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น (In progress)
๓๕.๓ การให้ F สามารถกระทาในกรณีต่อไปนี้
๓๕.๓.๑ นักศึกษาสอบตก
๓๕.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๓๕.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๓๔
๓๕
.๓.๔ นักศึกษาทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๓๕.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ ๓๕.๕.๔
๓๕.๔ การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็น
ว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กาหนดเป็น
รายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U จะต้องปฎิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๕.๕ การให้ I
๓๕.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๓๔ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓๕.๕.๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ๓ หน่วยกิตแรกแล้วยัง
ไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเสนอภาคนิพนธ์ในภาคเรียนนั้น
๓๕.๕.๓ อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะ
นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
๓๕.๕.๔ นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลเป็น I จะต้องดาเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จ
สิ้นภายใน ๔ สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนถัดไป เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกาหนดดังกล่าว อาจารย์
ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น F ได้ทันที
๓๕.๖ การให้ W จะกระทาในกรณีต่อไปนี้
๓๕
.๖.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ ๒๒
๓๕.๖.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๕
๓๕.๖.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น

๑๓
๓๕.๖.๔ นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I
เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด
๓๕
.๗ การให้ AU จะกระทาในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่
นับหน่วยกิตตามข้อ ๒๐
๓๕.๘ การให้ IP ใช้สาหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทางานต่อเนื่องกัน เกินกว่า ๑ ภาคเรียนตาม
หลักสูตรกาหนด
ข้อ ๓๖ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษาต่างประเทศ
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้
ระดับขั้น

ความหมาย

P

ผ่าน (Pass)

F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ ๓
๗ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา กระบวนการวิจัย การเขียน และ
การสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้
กระทาหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้
ระดับขั้น

ความหมาย

Excellent

ดีเยี่ยม

Good

ดี

Pass

ผ่าน

Fail

ไม่ผ่าน

ข้อ ๓๘ การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
๓๘.๑ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ต่ากว่า B หรือจะเลือก
เรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓๘.๒ นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐ แต่มากกว่า ๒.๕๐ อาจเรียนซ้าวิชาที่สอบได้ต่า
กว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้อ ๓
๙ การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓
๙.๑ การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นับจากรายวิชาที่มี
การประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ ๓๕.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้า หรือเรียนแทนใน

๑๔
รายวิชาใดให้นาจานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการคานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย
๓๙.๒ การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า B ขึ้นไปเท่านั้น
๓
๙.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน ให้คานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิต ของภาค
เรียนนั้น
๓
๙.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึง
ภาคเรียนสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด
เป็นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
๓
๙.๕ การคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณเมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ ๒ ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
๓
๙.๖ ในภาคเรียนที่นักศึกษาได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานั้นมาคานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย ของ
ภาคเรียนนั้น แต่ให้นาไปคานวณในภาคเรียนที่มีการประเมินผล
ข้อ
ดังนี้

๔๐ การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ นักศึกษาอาจได้รับโทษ อย่างใดอย่างหนึ่ง

๔๐.๑ ตกในรายวิชานั้น
๔๐.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อขอรับปริญญาไป
อีก ๑ ปีการศึกษา
๔๐.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๘
การสอบพิเศษ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ข้อ ๔๑ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๔๑.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
๔๑.๒ การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้
พื้นฐานและมีความพร้อมในการทาวิทยานิพนธ์

๑๕
๔๑.๓ ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
๔๑
.๓.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
และผ่านการประเมินของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้
๔๑.๓.๒ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่
ต่ากว่า ๓.๐๐ และลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตาม
หลักสูตรในภาคเรียนใด จะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติตั้งแต่ภาคเรียนนั้นเป็นต้นไป
๔๑
.๔ วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๔๑.๕ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน (F) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล
สมควร ถือว่านักศึกษาสอบตกในครั้งนั้น
ข้อ ๔๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
๔๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียน
และหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
๔๒.๒ ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คือ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ที่ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และเมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคเรียนใด จะมีสิทธิสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคเรียนนั้นเป็นต้นไป
๔
๒.๓ วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๔๒.๔ นักศึกษาที่สอบตก (F) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล
สมควร ถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบครั้งนั้น
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด และตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๓
๔๓

วิทยานิพนธ์
.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรปริญญาเอก ต้องทาวิทยานิพนธ์
๔๓.๒ นักศึกษาจะดาเนินการเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกติ
๔๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๒
ประเภท คือ
๔๓.๓.
๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๑๖
๔๓.๓.
๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้โดยอนุโลม
๔๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อนึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
๔๓.๕ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษาต้องส่งใบข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้แก่
มหาวิทยาลัยพร้อมการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้อ ๔๔ สารนิพนธ์
๔
๔.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องทาสารนิพนธ์
๔๔.๒ บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์โดยให้มี
คุณสมบัติเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
๔๔.๓ ลิขสิทธิ์ของสารนิพนธ์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษาต้องส่งใบข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้แก่
มหาวิทยาลัยพร้อมการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้อ ๔๕ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
๔๕.๑ อาจารย์ประจา ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน
๔๕.๒ อาจารย์ประจา ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน
๑๕ คน

๑๗
๔๕.๓ หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ทาสารนิพนธ์ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวด ๙
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๖ การสาเร็จการศึกษา
๔๖.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๔๖.๑
.๑ มีระยะเวลาศึกษาตามที่กาหนดในข้อ ๑๓
๔๖.๑.๒ สอบรายวิชาเสริมหรือกิจกรรมทางวิชาการ ตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย
กาหนด
๔๖.๑.๓ ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียม เอกสารหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๔๖.๑.
๔ ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
๔๖.๒ คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง
๔๖.๒.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖.๑
๔๖.๒.๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า ๓.๐๐
๔๖.๓ คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
๔๖.๓.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖.๑
๔๖.๓.๒
แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และ ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
พร้อมหลักฐานการเผยแพร่เป็นวันสาเร็จการศึกษา
๔๖.๓.๓
แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด พร้อมหลักฐานการ
เผยแพร่เป็นวันสาเร็จการศึกษา

๑๘
๔๖.
๓.๔ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ในสาขาวิชานั้น
เสนอสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
และส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสาเร็จการศึกษา
๔๖.๔ คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
๔๖.๔.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖.๑
๔๖.๔.๒
แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด พร้อมหลักฐานการเผยแพร่เป็นวันสาเร็จการศึกษา
๔๖.๔.๓ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด พร้อมหลักฐานการเผยแพร่เป็นวันสาเร็จการศึกษา
๔๖.๕ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ได้ทันตามกาหนดหากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กับ
นักศึกษาได้โดยการอนุมัติของอธิการบดี
๔๖.๖ ในภาคเรียนใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๔๗ การให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติการ
สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๔๖ และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร

๑๙
หมวด ๑๐
การประกันคุณภาพ
ข้อ ๔๘ ทุกหลักสูตรจะต้องกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๔
๘.๑ การบริหารหลักสูตร
๔
๘.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๔๘.๓ การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๔๘.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ
๔๙ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี
ข้อ ๕๐ หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรเดียวกันแต่ต่างระดับการศึกษา ทั้งนี้ถ้ามีความจาเป็นอาจเป็นอาจารย์ประจาได้อีก
๑ หลักสูตรที่ลักษณะสาขาวิชาสัมพันธ์กัน
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจาของ
สถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ข้อ ๕
๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีข้อกาหนดดังนี้
๕
๑.๑ ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรด้วย
๕
๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
และปริญญาโท ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๕
๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๕๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น และมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๐
ข้อ ๕
๒ อาจารย์ผู้สอน มีข้อกาหนดดังนี้
๕
๒.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและระดับปริญญาโท
ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๕
๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------------------

หมวด ๑
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หมวด ๔
หมวด ๕
หมวด ๖
หมวด ๗
หมวด ๘
หมวด ๙
หมวด ๑๐

ระบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
การลงทะเบียน
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก
การโอนหน่วยกิต
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การสอบพิเศษ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
การสาเร็จการศึกษา
การประกันคุณภาพ

