ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
------------------------------------------เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2549 จึงออกขอบังคับไว ดังนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหความเห็นชอบ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา ผูที่ไดรับแตงตั้งมาจาก อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ หรือผูอื่นที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใน
ระดับสูงสุดของคณะที่เปดทําการสอน

“อาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศหรือ
หลักเกณฑเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิไดกําหนดไวหรือไมเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณี ๆไป โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ขอ 5 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบริหารและ
จัดการศึกษาในหลักสูตร ตาง ๆ ของคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหจดั การศึกษาเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การศึกษาภาคปกติ ใหจัดการศึกษาเปนแบบระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดสอน
ภาคการศึกษาฤดูรอนได ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 สัปดาห โดยมีชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชา
เทากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่มีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของปการศึกษา
เดียวกัน
6.2 การศึกษาภาคสมทบ เปนการจัดการศึกษาในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห หรือ
นอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ
6.3 การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ดังนี้
6.3.1 การศึกษาเฉพาะชวงเวลาของป จัดเฉพาะชวงของภาคการศึกษาหรือจัด
เฉพาะในภาคฤดูรอน
6.3.2 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคลองกับชวงเวลาในตางประเทศตาม
โครงการความรวมมือทางวิชาการ

การจั ด การเรี ย นการสอนแต ล ะรู ป แบบให พิ จ ารณาตามความเหมาะสมกั บ แต ล ะ
หลักสูตรทั้งนี้ตองจัดใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีน้ําหนักสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรโดย
การคิดเทียบน้ําหนักหนวยกิต ตามขอ 7
ขอ 7 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต การกําหนด
หนวยกิตแตละรายวิชา มีหลักเกณฑ ดังนี้
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
7.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
7.4 วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
หมวดที่ 3
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 8 หลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว
8.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาขั้นปริญญาตรี
8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว
8.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
และการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาปริญญาโท
ขอ 9 โครงสรางหลักสูตร
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 24 หนวยกิต

9.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน ดังนี้
9.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
(1) แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36
หนวยกิตหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไม
นับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(2) แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
และศึกษางานรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
9.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิตหลักสูตรใดที่เปด
สอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข แตถาเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองเปด
สอนหลักสูตรแผน ก ดวย
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวยรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
รวมกันไมนอยกวา 24 หนวยกิต
9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
9.4.1 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
(1) แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไม
นอยกวา 72 หนวยกิต
(2) แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม
นอยกวา 48 หนวยกิตทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
9.4.2 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา 48 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา 36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ
แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

ขอ 10 ระยะเวลาการศึกษา
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 3 ปการศึกษา
10.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา
10.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ป
การศึกษา สวนผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
10.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเขา
ศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 14.3.1 และ 14.3.2
หมวดที่ 4
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ขอ 11 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
11.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา
11.3.2 มีคุณสมบัติอื่นตามทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
11.3.3 ไมเคยพนสภาพจากการเปนนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม
ผานตามขอ 34 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเดิมที่จะเขาศึกษา
ขอ 12 การรับเขาศึกษา
12.1 วิธีการสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.2 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยูการรับเขา
ศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลวกอนวันรายงานตัวเปน
นักศึกษา ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.3 คณะอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ

12.4 คณะอาจพิจารณาอนุมัติใหรับบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติ ตามขอ 11
ขอ 13 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
13.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว
13.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ตองขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวยตนเองโดยนํา
หลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัว พรอมทั้งชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาที่ไมอาจมาขึ้นทะเบียน ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให
มหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหมารายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตอง
มารายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว
13.4 ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจะขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได
ขอ 14 ประเภทนักศึกษา สภาพการเปนนักศึกษา และการเปลี่ยนประเภทและสภาพการเปน
นักศึกษา
14.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ดังนี้
14.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ไดแกนักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 6.1
14.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 6.2
14.1.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแกนักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 6.3
14.2 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
14.2.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณะอาจอนุมัติใหนักศึกษา
ภาคปกติ เปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได ทั้งนี้ นักศึกษาตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษหรือ
ภาคสมทบตามจํานวนที่กําหนดไวในแตละหลักสูตรนับตั้งแตภาคการศึกษาที่ไดเปลี่ยนประเภท
14.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเปน
นักศึกษาภาคปกติไมได
14.2.3 นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษไมได
14.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
14.3.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูที่คณะรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ เพื่อ
เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

14.3.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูที่คณะรับเขาเปนนักศึกษาทดลองเรียน
ในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนด ยกเวนหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 มิใหมีนักศึกษาทดลองเรียน
นักศึกษาทดลองเรียนที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑที่กําหนด และสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ใหเปลี่ยนสภาพเปน
นักศึกษาสามัญไดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
14.3.3 นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่คณะรับเขารวมศึกษาและหรือทําการวิจัย
โดยไมขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย คณะอาจพิจารณารับบุคคลเขาเปนนักศึกษาพิเศษได โดยอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเขาศึกษาและหรือทําการวิจัย
ได โดยตองชําระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
หมวด 5
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 15 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
15.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการหรือผูที่
มหาวิทยาลัยจางเพื่อทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอน
15.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนั้น โดยอาจารยประจําแตละ
คนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหนึ่งหลักสูตรเทานั้น
15.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับมอบหมาย
ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรและหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
15.4 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ที่ไดรับ
มอบหมายหรือแตงตั้งใหทําหนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา
15.5 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ให
คําปรึกษาดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
15.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก หมายถึง อาจารย
ประจําที่คณะแตงตั้งใหรับผิดชอบในการใหคําแนะนํา ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล การประเมิน
ความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
15.7 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการคนควาอิสระรวม หมายถึง อาจารย
ประจําหรืออาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษที่คณะแตงตั้ง เพื่อใหทําหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักหรือการคนควาอิสระหลัก
15.8 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่คณะแตงตั้งใหทําหนาที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ
15.8.1 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
15.8.2 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลักตองเปนบุคลากรประจําใน
มหาวิทยาลัยเทานั้นสวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการคนควา
อิสระรวม อาจเปนบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด
ขอ 16 จํานวนและคุณสมบัตขิ องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนอาจารย
ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชาที่เปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
ขอ 17 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
17.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดาน
การสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
17.2 หลักสูตรปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ขอ 18 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก ตองเปน
อาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 19 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการคนควาอิสระรวม ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 20 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ และเปนผูมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาที่เปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 21 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
21.1 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได
มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยแตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน
21.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คนหากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ใหนับรวม
นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวดที่ 6
การจัดการศึกษา
ขอ 22 แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระที่
นักศึกษาจะตองเรียนหรือดําเนินการใหแลวเสร็จและครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา
ขอ 23 การลงทะเบียนเรียน
23.1 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมเกิน 15 หนวยกิต
23.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอนจะลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต

23.4 ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ตาง ๆ ต่ํากวา 6 หนวยกิตไมได มิฉะนั้น จะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
23.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย
23.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย หมายถึง
การลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
23.5.2 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเปน AU เฉพาะผูที่มีเวลา
เรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
23.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต โดย “รายวิชาไมนับหนวยกิต”
หมายถึง รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ใหศึกษา
เพิ่มเติมโดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดระดับคะแนนเปน S โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนน
เฉลี่ย
23.6.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต
23.6.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ที่ไมมีพื้นฐานพอเพียงสําหรับการศึกษา
ในหลักสูตรที่เขาศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชานอกเหนือจาก
หลักสูตร เพื่อเปนพื้นฐานและจะตองสอบผานโดยไดรับผลการประเมินระดับคะแนนเปน S
23.6.3 ใหบนั ทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปน S หรือ U
23.7 นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากวันเปดภาคการศึกษา
จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
23.8 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
23.8.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแลว แตยังไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ ใหชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ
คาธรรมเนียม และคาบํารุงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา หรือ
พนสภาพการเปนนักศึกษา
23.8.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
23.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัด
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
ขอ24 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชา

24.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
สําหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา
ฤดูรอน
24.2 การขอถอนรายวิชา
24.2.1 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไมปรากฏใน
ระเบียนและใหไดรับเงินลงคาทะเบียนคืน
24.2.2 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ใน
รายวิชาที่ขอถอน และจะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคืน
24.2.3 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหกอนสอบปลายภาค ใหได
ระดับคะแนน F ในรายวิชาที่ถอน และจะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคืน
24.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในขอ 24.1 และขอ 24.2 ตองไมขัดตอการลงทะเบียน
เรียนในขอ 23.2 ขอ 23.3 และขอ 23.4
ขอ 25 การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน แตมีความ
ประสงคขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนคราว ๆ ไป
25.1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
25.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับรับราชการทหารกองประจําการ
25.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.1.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทยแสดง
25.1.4 มีความจําเปนสวนตัว ทั้งนี้ตองศึกษามาแลว ไมนอยกวา 1
ภาคการศึกษา
25.2 การลาพักการศึกษาตามขอ 25.1.1 ใหเปนไปตามความตองการของราชการทหาร
และการลาพักการศึกษาตามขอ 25.1.2 ใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนที่ไดรับ การลาพักการศึกษาตามขอ
25.1.3 และขอ 25.1.4 จะกระทําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถามีความจําเปนตองลาพัก
การศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดอีกไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณบดี

25.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับระยะเวลาที่ลาพักอยูใน
ระยะเวลาของการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ 25.1.1
25.4 นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพัก
การศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และให
นักศึกษามาดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษามิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 25.1.1
25.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาตองยื่นคํารองขอ
กลับเขาศึกษาตอที่คณะกอนกําหนดการลงทะเบียนไมนอยกวา 2 สัปดาห
25.6 การลาพักการศึกษาที่ไมเปนไปตามขอ 25.1.1 ถึงขอ 25.1.4 ใหอยูในดุลพินิจของ
อธิการบดี
25.7 การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณีตอไปนี้
25.7.1 ถาวันที่ขอลาพักการศึกษาอยูในระหวาง 2 สัปดาหแรก นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดจะไมปรากฏในระเบียน
25.7.2 ถาวันที่ขอลาพักการศึกษา พนกําหนด 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
การศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับ
คะแนน W ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ขอ 26 การพนสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
26.1 ตาย
26.2 ลาออก
26.3 ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอหนึ่งขอใด ตามขอ 11
26.4 ศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสาํ เร็จการศึกษา
26.5 คณบดีสงั่ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
26.5.1 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตาม ขอ 10
26.5.2
ไม ล งทะเบี ย นเรี ย นและ/หรื อ ไม ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
คาลงทะเบียนเรียน หรือคาบํารุงการศึกษาในเวลาที่กําหนด
26.5.3 ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
26.5.4 ไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กาํ หนดไวในหมวดที่ 7
26.6 การพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินยั
26.7 พนสภาพตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ 27 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา

27.1 นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไมมาลงทะเบียน สามารถขอกลับเขาเปน
นักศึกษาไดหากมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ตองไมเกินกําหนด 1 ปนับแตวันพนสภาพการเปนนักศึกษา
27.2 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดี
27.3 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา คาบํารุงและ
คาลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
27.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษา
เชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ 10
ขอ 28 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอ
คณบดีผานอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อนักศึกษา
ไดรับอนุมัติใหลาออก
ขอ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศึกษา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนแผนการศึกษาในคณะเดียวกันไดเมื่อได
ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 30 การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
30.1 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นได
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจาก
คณบดี โดยถือเกณฑ ดังนี้
30.1.1 รายวิชาที่หลั กสูตรกําหนด มิไดเ ปดสอนในมหาวิทยาลัยใน
ภาคการศึกษานั้น
30.1.2 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเปดสอน ตองมีเนื้อหาที่
เทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
30.1.3 รายวิชาที่เปนประโยชนตอการศึกษา การทําวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระของนักศึกษา
30.2 ใหนําหนวยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไปประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
30.3 นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกําหนด

หมวดที่ 7
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ 31 การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจเปน
การสอบขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ตองประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ
การพิจารณาผลการสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนาตั้งแตตนภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผล
รายวิชาใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
ขอ 32 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
32.1 การสอบประมวลความรู ใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข
32.2 การสอบประมวลความรู ประกอบดวยการสอบขอเขียนและหรือการสอบปากเปลา
การสอบขอเขียน ใหดําเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพ
ใน การนําหลักวิชาการและประสบการณการเรียนไปประยุกตใช
32.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบในการจัดสอบประมวลความรูอยางนอย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ
32.4 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรูได เมื่อสอบผานรายวิชาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
32.5 นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ ตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยปรึกษาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
32.6 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู
จํานวน 3-5 คนตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบและใหรายงานผลการสอบตอคณบดีโดยผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 4 สัปดาหหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
32.7 ผูที่สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (U) มีสิทธิ์ขอสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ป
นับจากการสอบครั้งแรก มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 33 การสอบภาษาตางประเทศ
33.1
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สูต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกทุ ก คน
ต อ งสอบผ า น
ภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดี
33.2 วิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามประกาศคณะหรือ
มหาวิทยาลัย
ขอ 34 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

34.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อวัดวานักศึกษามี
ความรูพื้นฐานและมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ และเพื่อมีสิทธิ์เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
34.2 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัติอยางนอยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
34.3 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือ
ทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
34.4 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
จํานวน 3-5 คน ตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอคณบดี โดยผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
34.5 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวามีความรูพื้นฐานพรอมที่จะสอบได
34.6 นักศึ กษาที่ประสงคจะขอสอบตองยื่นคํารองขอสอบผ านอาจารยที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
34.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการ
สอบ
34.8 ผูที่สอบครั้งแรกไมผาน/ไมเปนที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง ภายในเวลา
ไมนอยกวา 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก ผูที่สอบครั้งที่สองไมผาน/ไมเปนที่พอใจใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา
34.9 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานโดยไดผลการประเมินระดับคะแนนเปน S
ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรตาง ๆ ตอไปนี้ โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา มิฉะนั้นจะพน
สภาพการเปนนักศึกษา
34.9.1 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.2 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.5 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ

ขอ 35 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดย
ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน
ดังนี้
ระดับคะแนน
คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ ( Excellent )
3.5
B+
ดีมาก (Very Good )
B
3.0
ดี ( Good )
C+
คอนขางดี ( Fairly Good )
2.5
C
2.0
พอใช (Fair )
1.5
D+
คอนขางพอใช ( Poor )
D
1.0
ออน (Very Poor )
F
0
ตก (Fail )
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ
(Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย
ขอ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ
การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
36.1 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
ภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
36.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับ
คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)
ขอ 37 การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
37.1 การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทําเมื่อสิ้นแตละภาค
การศึกษา
37.2 หนวยกิตสะสม คือจํานวนหนวยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมดทีไ่ ดรับคาระดับคะแนนตามขอ 35
37.3 คาระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหทําดังนี้
37.3.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาไดรับรวมกันเปนตัวตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิตรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
37.3.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลคูณของหนวยกิตกับคา
ระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดรับรวมกันเปนตัวตั้งหารดวยหนวยกิตสะสม
ขอ 38 สภาพการเปนนักศึกษา และการเรียนซ้ํา
38.1 นักศึกษาที่ไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคต่ํากวา 2.50 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 ใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา
38.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต2.50
ขึ้นไป แตต่ํากวา 3.00 จะตองทําแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหได 3.00 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
38.2.1 หนึ่งภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
38.2.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษา
ปริญญาเอก
38.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป แตต่ํากวา
3.00 ใหมีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นใหนับทุกภาคการศึกษา

38.4 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ํา
38.5 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียน
วิชาอื่นแทนไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
38.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแลวมิได ยกเวน
การเรียนซ้ําตามความในขอ 38.4 หรือขอ 38.5 และมิใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนในรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนซ้ําครั้งกอนมารวมคํานวณเปนหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 39 การเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
39.1 เทียบโอนหนวยกิตที่ไดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่เปนนักศึกษา
สามัญของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากป
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น กระทําไดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณบดีโดยแตละรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองไดแตมระดับคะแนนไมต่ํากวา 3.0 รายวิชาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรือตางมหาวิทยาลัย เทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
ทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับรวมวิชาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
39.2 รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
39.3 หนวยกิตที่ไดจากการเขารวมศึกษาขณะเปนนักศึกษาพิเศษ ไมสามารถเทียบโอน
ได
ขอ 40 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาหรือการคัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงาน
การคนควาอิสระของผูอื่น
40.1
การลงโทษนั ก ศึ ก ษาที่ ทุ จ ริต ในการสอบรายวิ ช าให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยวาดวยการสอบของนักศึกษา
40.2 การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควาอิสระของผูอื่นหรือ
ใหผูอื่นจัดทํา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแกกรณีดังตอไปนี้
40.2.1 กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

40.2.2 กรณีที่ตรวจสอบพบเมื่อไดมีการอนุมัติปริญญาไปแลว ใหเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา
หมวดที่ 8
การทําและการสอบวิทยานิพนธ
ขอ 41 วิทยานิพนธ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ไดจากการศึกษาคนควา วิจัยหรือ
สํารวจอันเปนสวนหนึ่งของงานที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอกตองทําเพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
ขอ 42 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีองคประกอบ ดังนี้
42.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน ในกรณี
ที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีก 1 คน
42.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน
ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 2 คน
42.3 กรณีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ใหมีอาจารย
บัณฑิตศึกษาประจําเปนอาจารยที่ปรึกษารวมอยางนอย 1 คน
ขอ 43 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งขึน้ เพือ่ ทําการ
สอบวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมี
จํานวนและองคประกอบดังนี้
43.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโทใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวนไมเกิน 4 คน แตไม
ต่ํากวา 3 คนประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
43.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 5 คนประกอบดวย
อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
อยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
ขอ 44 การเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 หนวยกิตในภาคการศึกษานั้น และดําเนินการ
ดังนี้
44.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธตองสอบวัดคุณสมบัติ
ผาน/เปนที่พอใจแลว

44.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 2 ตองศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิตและตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
44.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจแลว และ
ตองสอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ
44.4 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
44.5 หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่จะเสนอขออนุมัติ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และใหนํา
ผลการพิจารณาเสนอตอคณะ
44.6 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว
หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ หรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ใหการประเมินผล
วิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติ
หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
ครั้งสุดทาย
ขอ 45 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธและการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
45.1 นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา
ปริญญาเอก สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธและสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
45.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองพรอมหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธโดยยอตามรูปแบบที่
คณะกําหนดจํานวน 5 ชุดตอคณะกอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 5 วันทําการ และเมื่อไดรับอนุมัติใหมี
การสอบ คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ใหทราบโดยทั่วกัน
45.3 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน30 วัน
นับตั้งแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่เสนอ
มิฉะนั้นจะตองเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม
45.4 หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ใหประธานการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบ
หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะเพื่อประกาศผล ถาผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธมี
การปรับปรุงแกไข ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เพื่อ
รายงานคณะภายใน 30 วันนับตั้งแตวันประกาศผลสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ4
45.5 การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธ และเสนอแนวทางการแกไขปญหา อันจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จใน
การทําวิทยานิพนธมากขึ้น นักศึกษาตองสอบความกาวหนาวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธนักศึกษาจะขอสอบความกาวหนาวิทยานิพนธไดตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ ในหลักสูตรนั้น
45.6 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธ ไปยังคณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
45.7 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองแจงผลการประเมินความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธไปยังคณะ กอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ขอ 46 การสอบวิทยานิพนธ
46.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธได เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอย
แลวและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอนุญาตใหสอบและเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
46.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 120 วัน
46.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
46.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหขอสอบ
วิทยานิพนธได
46.2 การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ
46.2.1 หลักสูตรปริญญาโท ใหนักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปนเวลาไมนอย
กวา 15 วันทําการ
46.2.2 หลักสูตรปริญญาเอก ใหนักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปนเวลาไม
นอยกวา 30 วันทําการ
46.2.3 การยื่นคํารองขอสอบ ใหยื่นพรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่คณะ
กําหนด จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งวิทยานิพนธฉบับสอบ จํานวนเทากับกรรมการสอบเพื่อคณะจะได
ดําเนินการจัดสงใหกรรมการสอบ และอีก 1 เลม เพื่อใหคณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาตองแกไขรูปแบบให
ถูกตองตามที่คณะไดตรวจสอบและเสนอแนะ
46.2.4 เมื่อไดรับอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกันกอนสอบ 7 วัน
46.3 การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย นักศึกษาและ
ผูสนใจอื่นๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะกําหนดในคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการสอบ
46.4 ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้
46.4.1 ระดับปริญญาโท ใหถอื ตามเกณฑในขอ 43.1
46.4.2 ระดับปริญญาเอก ใหถือตามเกณฑในขอ 43.2

ขอ 47 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
47.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้
47.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธและตอบขอ
ซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงคณะไดทันที
47.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธตามที่
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พ นธเ สนอแนะไวเ ปน ลายลักษณอัก ษร ทั้งนี้ใ หคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ ในระดับปริญญา
โทตองไมเกิน 60 วันและในระดับปริญญาเอกตองไมเกิน 90 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ
47.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ
ให เ ป น ที่ พ อใจของคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ
และ/หรื อ ไม ส ามารถตอบข อ ซั ก ถามของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของ
วิทยานิพนธที่ตนไดทํากรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหมไดอีก 1
ครั้ง
47.2 กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนกรณีสอบ “ ผานโดยมีเงื่อนไข
”หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน F นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียน
วิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธ ภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหม
ทั้งหมด
47.3 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบตอคณะภายใน
1 สัปดาหนับจากวันสอบ
ขอ 48 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ
48.1 ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตร ในกรณีที่
ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรใหนักศึกษาแจงความประสงคเปนกรณีพิเศษตอคณะ
48.2 รูปแบบการจัดทํารูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัย
ขอ 49 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ครบถวนทุกคนจํานวน 5 เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอตามแบบที่

กําหนดใหคณะภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอผูกพันตองมอบ
วิทยานิพนธใหแกหนวยงานใดใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ 50 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ ในกรณีที่คณะไมไดรับเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วันสําหรับปริญญาโท และ 90 วัน
สําหรับปริญญาเอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธผาน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผล
วิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน F หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก
นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
ขอ 51 ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธแลว แตยงั ไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอคณะภายใน
วันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองลงทะเบียน
รักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 50
ขอ 52 วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณะ จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และให
นับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเรื่องนั้น ๆสามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการ
นําเนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีที่การทําวิทยานิพนธไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ
หมวดที่ 9
การทําและการสอบการคนควาอิสระ
ขอ 53 การคนควาอิสระเปนการคนควาอิสระของนักศึกษาภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่
ปรึกษา การคนควาอิสระอาจจะทําในรูปของวิจัย การประยุกตทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนชุด
การสอน ชุดฝกอบรม กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ การรวบรวมและวิเคราะหงานวิชาการ หรือการสราง
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลักเห็นสมควร
ขอ 54 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ประกอบดวยอาจารยบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 หรือ 2 คน
ที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่แนะนําและควบคุมการทําการคนควาอิสระ
ขอ 55 คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทําการ
สอบการคนควาอิสระ จํานวนไมเกิน 4 คน แตไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยที่
ปรึกษาคนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทํา
หนาที่เปนกรรมการสอบ และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลักตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
ขอ 56 การเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงการ
คนควาอิสระได ตองลงทะเบียนการคนควาอิสระ ในภาคการศึกษานั้นและดําเนินการ ดังนี้

56.1 ตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต และตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00
56.2 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
56.3 หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่จะเสนอขออนุมัติตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา แลวจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และใหนําผลการพิจารณา
เสนอตอคณะ
56.4 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติ
แลว หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระหรือสาระสําคัญของหัวขอและเคา
โครงการคนควาอิสระ ใหการประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน
Uนักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม โดยใหนับเวลาจาก
วันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระครั้งสุดทาย
ขอ 57 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
57.1 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
30 วัน นับแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคา
โครงการคนควาอิสระที่เสนอ มิฉะนั้นตองดําเนินการเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม
57.2 ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวขอและเคาโครงการคนควา
อิสระตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบผาน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะดําเนินการอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ แตถามีการปรับปรุงแกไข ให
นักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผานอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสอบ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจง
คณะ
ขอ 58 การเรียบเรียงการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามคูมือการจัดทํารายงานการคนควาอิสระของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 59 การสอบการคนควาอิสระ
59.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบการคนควาอิสระได เมื่อนักศึกษาทําการคนควาอิสระ
เรียบรอยแลวและเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
59.1.1 ไดรับอนุมัติหวั ขอและเคาโครงการคนควาอิสระแลวไมนอยกวา 30 วัน
59.1.2 มีคุณสมบัติครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
59.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหขอสอบ
การคนควาอิสระได

59.2 การยื่นคํารองขอสอบการคนควาอิสระ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบกอนวัน
สอบเปนเวลาไมนอยกวา 10 วันทําการ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน
5 ชุดเมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน
กอนสอบ7 วัน
59.3 การสอบการคนควาอิสระ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษา
และผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกําหนดในคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
ขอ 60 การตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระ
60.1 เมื่อการสอบการคนควาอิสระเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินการสอบการคนควาอิสระตามเกณฑดังนี้
60.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการคนควาอิสระและตอบ
ขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติม
สาระสําคัญนักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงคณะได
60.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข ” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
การคนควาอิสระใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระไดอยางสมบูรณคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือเรียบเรียงการ
คนควาอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ให
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงการ
คนควาอิสระ ซึ่งตองไมเกิน45 วันนับจากวันสอบการคนควาอิสระ
60.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานการคนควา
อิสระใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระและ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระ
ของการคนควาอิสระที่ตนไดทํากรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหม
ไดอีก 1 ครั้ง
60.2 กรณีที่นัก ศึกษาไมปฏิบัติตามการตัด สินผลการสอบการคนควาอิสระของ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนการสอบ “ผานโดยมี
เงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน F นักศึกษาตองดําเนินการ
ลงทะเบียนการคนควาอิสระและจัดทําการคนควาอิสระภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มตนขั้นตอน
การทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด

60.3 ใหประธานการสอบการคนควาอิสระรายงานผลการสอบตอคณะภายใน 1 สัปดาห
นับจากวันสอบ
ขอ 61 นักศึกษาตองสงผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระครบถวนทุกคนจํานวน 5 เลมพรอมดวยแผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระและบทคัดยอ
ตามรูปแบบที่กําหนดใหคณะภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอผูกพันตอง
มอบรายงานการคนควาอิสระใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ 62 การยกเลิกผลการสอบการคนควาอิสระในกรณีที่คณะไมไดรับผลงานการคนควาอิสระ
ฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วันหลังจากวัน
สอบการคนควาอิสระผาน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผาน
มาทั้งหมดเปนระดับคะแนน F หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและ
เริ่มขั้นตอนการทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
ขอ 63 นักศึกษาที่สอบการคนควาอิสระแลว แตยังไมสงผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
พรอมแผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระครบถวนตอคณะภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษาใหถือ
วานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตอง
ไมขัดแยงกับระยะเวลาใน ขอ 62
ขอ 64 ผลงานการคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติจากคณะแลว จึงจะถือวาเปนการคนควาอิสระ
ฉบับสมบูรณและใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในผลงาน
การคนควาอิสระเปนของคณะ นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลักเรื่องนั้น ๆ สามารถ
นําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่นใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่การทําการคนควาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพัน
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ
หมวดที่ 10
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขอ 65 การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน ดังนี้
65.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และสอบผานตามเกณฑที่กําหนดใน
หมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
65.2 สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดใน ขอ 33
65.3 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กําหนดตามหลักสูตรระดับบัณฑิต ดังนี้

65.3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองเรียนครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
65.3.2 ปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
- แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ
และสอบผาน การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให
ตี พิ ม พ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ ท างวิ ช าการหรื อ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding)
- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวล
ความรู ( Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น ตองสอบการ
คนควาอิสระผาน/เปนที่พอใจ
65.3.3 ปริญญาเอก
- แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination )เพื่อเปนผูมี
สิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ ผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหมีผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review ) กอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยาง
นอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย

ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสงพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง(Peer Review ) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
65.4 สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
65.5 กรณีที่เรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต ตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
65.6 ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 10
65.7 ปฏิบัติตามขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร
ขอ 66 การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
66.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษานั้น
66.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาตอ
สภามหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
66.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 65
66.2.2 ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยครบถวน
66.2.3 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
66.2.4 เปนผูไมอยูระหวางการดําเนินการทางวินยั นักศึกษา

