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ระเบียบ ขอบังคับ การจัดการเรยีนการสอน 
ในระดับบัณฑิตศึกษา

1. บทบาทของอาจารยบัณฑิตศึกษา

2. โครงสรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา



บทบาทของอาจารยบัณฑิตศึกษา

1. อาจารยผูสอน

2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

3. อาจารยที่ปรึกษา IS

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

 อาจารยที่ปรึกษาหลัก
 อาจารยที่ปรึกษารวม

 สอบโครงราง
 สอบปองกันวิทยานิพนธ



การแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา

    “อาจารยประจํา” หมายความวา บุคคลที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. และศ. ในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา ทําหนาที่
อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ถาม)ี อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่ขางตน

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ

เสนอมหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

เสนอที่ประชุมกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

คณะ/วิทยาลัย



คุณสมบัติอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา

ประเด็น ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก

อาจารยผูสอน อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

วุฒิการศึกษา ป.โท หรือเทียบเทา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือป.โท ที่มีตําแหนง
รองศาสตราจารย

ป.เอก หรือเทียบเทา หรือป.โท ที่มีตําแหนง

รองศาสตราจารย

ประสบการณสอน มี มี มี

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง

1 รายการ (ยกเวนอาจารย
รับเขาใหมที่จบ ป.เอก)

1 รายการ 1 รายการ 

อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ กําหนดใหอาจารยพิเศษสามารถมีชั่วโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

1. อาจารยผูสอน



คุณสมบัติอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/IS อาจารยประจําหลักสูตร

วุฒิการศึกษา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือป.โท ท่ีมีตําแหนง
รองศาสตราจารย

ป.เอก หรือเทียบเทา หรือป.โท ท่ีมีตําแหนง
รองศาสตราจารย

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง

3 รายการ เปนผลงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ, 
เปนผลงานรวมกับผูอื่นได
(กรณีอาจารยรับเขาใหม ตองมีผลงานวิจัย 1 เรื่อง)

3 รายการ เปนผลงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ, 
เปนผลงานรวมกับผูอื่นได
(กรณีอาจารยรับเขาใหม ตองมีผลงานวิจัย 1 เรื่อง)

2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/IS



คุณสมบัติอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

วุฒิการศึกษา

  อาจารยที่ปรึกษารวมเปนอาจารยประจํา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือป.โท ที่ทีตําแหนง
รองศาสตราจารย

ป.เอก หรือเทียบเทา หรือป.โท ที่มีตําแหนง
รองศาสตราจารย

  อาจารยที่ปรึกษารวมเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ป.เอก หรือเทียบเทา ป.เอก หรือเทียบเทา 

ผลงานทางวิชาการ

  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(กรณีอาจารยรับเขาใหม ตองมีผลงานวิจัย 1 เรื่อง)

3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
(กรณีอาจารยรับเขาใหม ตองมีผลงานวิจัย 1 เรื่อง)

  ผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผลงานทางวิชาการะดับชาติ ไมนอยกวา 10 เรื่อง ผลงานทางวิชาการะดับนานาชาติ ไมนอยกวา 5 เรื่อง

3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี



อาจารยประจําหลักสูตร ภาระงานดูแลนิสิต กฎระเบียบ

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา มีผลงานตามเกณฑ ไมเกิน 5 คน/ภาคการศึกษา

แนวปฏิบัติในการทํา
วิทยานิพนธ 
พ.ศ. 2560

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยขึน้ไป มีผลงานตามเกณฑ ไมเกิน 10 คน/ภาคการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป มีผลงานตามเกณฑ ไมเกิน 10 คน/ภาคการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป มีผลงานตามเกณฑ
หากมีความจําเปนตองดูแลนิสิตเกิน 10 คน แตตองไมเกิน 15 คน ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ไมเกิน 10 คน/ภาคการศึกษา

อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอสิระของนิสิตปริญญาโท 
กรณีเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหคิดสัดสวนจํานวนนิสิตที่ทํา
วิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่คนควาอิสระ 3 คน แตตองไมเกิน 15 คน 
ตอภาคการศึกษา

ไมเกิน 15 คน/ภาคการศึกษา

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ



รายละเอียด กฎระเบียบ

 (1)  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
 (2)  ใหความเห็นชอบในการเสนอ แตงตั้งผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 (3)  ใหความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะหหนวยงานเพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูล
 (4)  ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ
 (5)  ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิและกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ
 (6)  ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ

แนวปฏิบัติในการทํา
วิทยานิพนธ 
พ.ศ. 2560

หนาท่ีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ



คุณสมบัติอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก

4.1 กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ

จํานวนกรรมการ 3 - 5 คน 3 – 6 คน

องคประกอบของกรรมการ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) และอาจารยบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวของ

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) และอาจารยบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวของ

หนาที่ของกรรมการ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ



คุณสมบัติอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก

4.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ

จํานวนกรรมการ ไมนอยกวา 3 คน ไมนอยกวา 5 คน

องคประกอบของกรรมการ อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

ประธานกรรมการสอบ ตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (ตอ) 



คุณสมบัติอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา

ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก

คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
(อาจารยประจํา)

  คุณวุฒิ คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา หรือ ป.โท ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา หรือ ป.โท ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย

  ผลงานทางวิชาการ 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง เปนงานวิจัยอยางนอย 
1 รายการ, เปนผลงานรวมกับผูอื่นได

3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง เปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ, 
เปนผลงานรวมกับผูอื่นได

คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

  คุณวุฒิ คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา 

  ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการระดบัชาติ ไมต่ํากวา 10 เรื่อง ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ไมต่ํากวา 5 เรื่อง

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (ตอ)



ลําดับ รายละเอียด กฎระเบียบ

1 วางแผนการสอน (มคอ.3)

2 การเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
  (1)  ใหคําแนะนําและดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนของนิสิตใหสอดคลองกับ
หลักสูตร และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
  (2)  การเพิ่มและการถอนรายวิชา
  (3)  การยายสาขาวิชา/ยายแผนการเรียน
  (4)  การเทียบโอนหนวยกิต/รายวิชา

3 การออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ
  (1)  สอบประมวลความรู/ป.โท แผน ข
  (2)  สอบวัดคุณสมบัต/ิป.เอก

จัดสอบปการศึกษาละ 3 ครั้ง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

อาจารยผูสอน



ลําดับ รายละเอียด กฎระเบียบ

4 การวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ/IS

ขอ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) มหาวิทยาลัยใหมีการประเมินผลการศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 

1 ครั้ง
(2) มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล 

นอกจากกรณีตอไปนี้ ใหกําหนดการวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U คือ
(ก) รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
(ข) การสอบประมวลความรู/การสอบวัดคุณสมบัติ
(ค) สัมมนา
(ง) วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง

   

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

อาจารยผูสอน (ตอ)



ลําดับ รายละเอียด กฎระเบียบ

การวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ/IS (ตอ)

ขอ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(6) อักษร P แสดงวา รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ยังไมมี

การวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนโดยอักษร P จะถูกเปลี่ยน
เมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งนี้ ใหใชอักษร P ในกรณีตอไปนี้

(ก) เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ข) การจัดทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่เปน

รายวิชาสุดทายยังไมสิ้นสุด และไมสามารถประเมินผลดวยอักษร S หรือ U ได

   

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

อาจารยผูสอน (ตอ)



ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา /สาขา ผลงานวิจัย คุณวุฒิตามเกณฑ

อาจารยผูสอน   ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

/IS

กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ

1  ดร. วรายุทธ .... ปริญญาเอก  2 เรื่อง / / /

2  ดร. นรินทร ... ปริญญาเอก  - / - -

3. รศ. วิราพร ... ปริญญาโท 3 เรื่อง / / /

4. ผศ. เอื้อมพร ... ปริญญาโท 3 เรื่อง / - -

5 พญ. สุกัญญา วุฒิบัตร ฯ 
วว. (รังสีรักษา)

2 เรื่อง / / /

6 พญ. จุฑารัตน วุฒิบัตร ฯ 
วว. (รังสีรักษาและ

มะเร็งวิทยา)

- / - -

ตัวอยางการพิจารณาคุณสมบัติอาจารยบัณฑิตศึกษา



โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

แผน รายละเอียด

  แผน ก - แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
- แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

  แผน ข เนนศึกษารายวิชา ไมทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รายวิชา 30 หนวยกิต

ปริญญาโท

* ระยะเวลาการศึกษา ไมเกิน 5 ปการศึกษา



โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ตอ)

แผน รายละเอียด

  แบบ 1 (เนนการวิจัย)
- แบบ 1.1 ผูเขาศึกษา ป.โท ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
- แบบ 1.2 ผูเขาศึกษา ป.ตรี ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต

  แบบ 2 (เนนการวิจัย และศึกษารายวิชา)
- แบบ 2.1 ผูเขาศึกษา ป.โท ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- แบบ 2.2 ผูเขาศึกษา ป.ตรี ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

ปริญญาเอก

* ระยะเวลาการศึกษา - ไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับผูจบ ป.โท   - ไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับผูจบ ป.ตรี







Questions?




