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ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 

………………………………………………. 
 
  โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ให้มีความเหมาะสม  มีคุณภาพประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 
๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563”  

ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ มติ หรือคำสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
  “สภาวิชาการ”   หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
            “รองอธิการบดี”   หมายความว่า  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
  
  “คณบดี”   หมายความว่า คณบดีของคณะ  
        หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มี 
        การจัดการเรียนการสอน 
        หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
        มหาวิทยาลัยนครพนม 
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  “คณะ”     หมายความว่า  คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มี 
         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
         มหาวิทยาลัยนครพนม 
  “บัณฑิตศึกษา”     หมายความว่า    การจัดการศึกษาในระดับ 
          ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
          และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
          ปริญญาโทและปริญญาเอกของ 
          มหาวิทยาลัยนครพนม 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ  หมายความว่า  คณะกรรมการที่กำกับดูแล 

 มหาวิทยาลัย”      การจัดการศึกษาระดับ 
        บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
        นครพนม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  
         อธิการบดี 

 “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ”  หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะ  
          ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 

“สาขาวิชา”    หมายความว่า  สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของ 
         มหาวิทยาลัยนครพนม 
 “อาจารย์ประจำ”         หมายความว่า  ข้าราชการ หรือพนักงาน 
       มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
       ที่มีตำแหน่งอาจารย์ 
       ขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
  “อาจารย์ประจำหลักสูตร”        หมายความว่า  อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรง 
       หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ 
       หลักสูตรทีเ่ปิดสอน 
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”       หมายความว่า  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี 
       ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ 
       หลักสูตร การบริหาร การจัด 
       การเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน  
       การควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
       ประเมินผล และการพัฒนา 
       หลักสูตร 
 “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”    หมายความว่า  ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจำใน 
       สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  
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 “อาจารย์พิเศษ”    หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่สอน   
       และ/หรือรับผิดชอบรายวิชาตาม 
       ความเชี่ยวชาญของตนในแต่ละ 
       สาขาวิชา และแต่ละภาค 
       การศึกษา  

 “หลักสูตร”    หมายความว่า  หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับ 
         บัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย 
         นครพนมเห็นชอบ 

“นักศึกษา”      หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
        มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

“การอุทธรณ์”     หมายความว่า  การที่นักศึกษายื่นเรื่องต่อ 
        มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์ 
        อักษร เพ่ือขอให้พิจารณาทบทวน 
        ผลการสอบ การศึกษาค้นคว้า 
         อิสระ วิทยานิพนธ์หรือ 
        ดุษฎีนิพนธ์ เนื่องจากเห็นว่า 
        ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ 
         ไม่เห็นด้วยกับผลการสอบ 

ในกรณีที่ข้อความใดที่กล่าวถึง “บัณฑิตวิทยาลัย”หรือ “คณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัย” ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐   
ให้หมายความว่า “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัยนครพนม” 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคบัใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
กรณีท่ีคณะได้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย ในวันก่อนวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และอาจออกประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย เพ่ือกำหนดวิธีปฏิบัต ิ
ในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้ โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้”  

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาดังนี้  
   7.1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย   
   7.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 
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   คณะกรรมการ ตามข้อ ๗.1 และข้อ 7.2 ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นับตั้งแต่
วันที่อธิการบดี มีคำสั่งแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อน
ครบวาระ และได้มีการดำเนินการให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน ให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน อธิการบดีจะไม่
ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้  การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๗ ให้ใช้ระเบียบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ 8 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
   8.1 องค์ประกอบ  
   8.๑.๑ อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ 
   8.๑.๒ รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน  
เป็นรองประธานกรรมการ 
   8.๑.๓ คณบดีทุกคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
เป็นกรรมการ 
  8.๑.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน  โดยแต่งตั้งจาก 
ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป โดยเลือกจากกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
    ๑. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    ๓. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
   8.๑.๕ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ   
  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา 
จำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 8.๒ อำนาจหน้าที่ 
   8.๒.๑ วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  8.๒.๒ ควบคมุ กำกับ ดูแลมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
  8.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์หรือ
ดุษฏีนิพนธ์ 
   8.๒.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอต่อ 
สภาวิชาการ 
  8.๒.๕ พิจารณา กลั่นกรอง การเปิด-ปิด หลักสูตร การปรับปรงุหลักสูตร การขอเปิด
รายวิชา การขอปิดรายวิชา และการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาของคณะ เพ่ือเสนอ
ต่อสภาวิชาการ 
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   8.๒.๖ พิจารณาการออกประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ เพ่ือนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  8.๒.๗ ส่งเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 
  8.๒.๘ เสนอระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ตา่งๆ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
การบริหารและการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  8.๒.๙ ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย 
  8.๒.๑๐ อื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย   
   ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย มีอำนาจในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้ารว่มประชุม เพ่ือชี้แจงวาระที่เก่ียวข้อง 
   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได้กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอเรื่อง
ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 9 คณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
คณะ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที ่ ดังนี้   

9.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
    9.๑.๑ องค์ประกอบ 
    9.๑.๑.๑ คณบดี เป็นประธานกรรมการ 
          9.๑.๑.๒ รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
         9.๑.๑.๓ ประธานหลักสูตร ที่เปิดสอนทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ   
     9.1.1.4 ผู้ชว่ยคณบดี หรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการระหว่างคณะ ให้คณบดี 
คนใดคนหนึ่งโดยการเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ ส่วนคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใช้โครงสรา้งเดียวกัน 
    9.๑.๒ อำนาจหน้าที่ 
    9.๑.๒.๑ บริหารจัดการหลักสูตร กำกับติดตาม พัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่สภาวิชาชีพกำหนด ตามระบบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
     9.๑.๒.๒ พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
    9.๑.๒.๓ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพ่ือแต่งตั้งเป็น
อาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งระเบียบมหาวิทยาลัย  
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    9.๑.๒.๔ กำกับดูแลการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือ 
ดุษฎีนิพนธ์ ให้ได้มาตรฐานทั้งด้านเนื้อหาและรปูแบบ 
    9.๑.๒.๕ ควบคุม กำกับ ติดตามการเรียนการสอนของหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
     9.1.2.6 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัยทราบทุกปีการศึกษา 
     9.1.2.7  อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
คณะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ข้อ ๙ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพและ
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษา และตามที่  
สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๑๐ ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประ เมินและรายงานผล 
การดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ  
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
      

      ประกาศ ณ วันที่  25 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 
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