
 

 

หมวด  1 

ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และคณะมีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหลายคณะ  
 ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
 7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  
 7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 7.2.2 ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจําเป็น
ของแต่ละหลักสูตร 
 7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่ งภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต สําหรับแต่ละรายวิชา 
 8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา 
 8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใ ช้ เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 
30/15 หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 



 

 

 8.2 ระบบทวิภาค  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ1หน่วยกิต 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
 8.3 ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไ ม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไ ม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 8.4 ระบบจตุรภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไ ม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไ ม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 แผน คือ 



 

 

 9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไ ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับระบบทวิภาค 
 9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษา
ในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ
สําหรับระบบทวิภาค  
 การเปล่ียนการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
 ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ ง  ห รือ
หลายแบบได้ สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


