
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 

------------------------------------------- 
เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และเร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี   
24  กรกฎาคม 2549 จึงออกขอบังคับไว ดังนี้ 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศกึษา 2549 เปนตนไป 
ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“สภาวิชาการ”   หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“อธิการบดี”   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“คณะ”   หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

ท่ีจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสภา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหความเห็นชอบ 
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา ผูท่ีไดรับแตงต้ังมาจาก อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ หรือผูอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติไมต่ํากวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใน
ระดับสูงสุดของคณะท่ีเปดทําการสอน 



 “อาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“นักศึกษา” หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศหรือ

หลักเกณฑเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
การดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมิไดกําหนดไวหรือไมเปนไปตาม

ขอบังคับนี้ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณี ๆไป โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
 

หมวดท่ี 1 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ขอ 5 ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบริหารและ 
จัดการศึกษาในหลักสูตร ตาง ๆ ของคณะโดยมีองคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ 6 ระบบการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ใหจดัการศึกษาเปน 3 ระบบ ดังน้ี 
6.1 การศึกษาภาคปกติ ใหจัดการศึกษาเปนแบบระบบทวิภาค ปการศึกษาหน่ึงแบง

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหน่ึงมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดสอน
ภาคการศึกษาฤดูรอนได ซ่ึงมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 สัปดาห โดยมีช่ัวโมงการเรียนในแตละรายวิชา
เทากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีท่ีมีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน 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 หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการและมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในระยะเวลาท่ีสอดคลองกับชวงเวลาในตางประเทศตาม
โครงการความรวมมือทางวิชาการ 



การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละ
หลักสูตรท้ังนี้ตองจัดใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีน้ําหนักสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรโดย
การคิดเทียบน้ําหนักหนวยกิต  ตามขอ 7 

ขอ 7 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต การกําหนด
หนวยกิตแตละรายวิชา มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

7.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

7.4 วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 
หมวดท่ี 3 

หลักสูตรการศึกษา 
ขอ 8 หลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับบัณฑติศึกษา มีดังนี ้

8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว 

8.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับท่ีสูงกวาข้ันปริญญาตรี 

8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความ
เช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว 

8.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
และการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับท่ีสูงกวาปริญญาโท 

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 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
(1) แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 

หนวยกิตหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ไดโดยไม
นับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 (2) แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
และศึกษางานรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

9.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิตหลักสูตรใดท่ีเปด
สอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข แตถาเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองเปด
สอนหลักสูตรแผน ก ดวย 

9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกอบดวยรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
รวมกันไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

9.4.1 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ี
กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดังน้ี 

(1) แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไม
นอยกวา 72 หนวยกิต 

(2) แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม
นอยกวา 48 หนวยกิตท้ังนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

9.4.2  แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา   48 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา  36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต  ท้ังนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ 
แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 



ขอ 10 ระยะเวลาการศึกษา 
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 3 ปการศึกษา 
10.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา 
10.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผูท่ีเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  8 ป

การศึกษา สวนผูท่ีเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา 
10.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาเขา

ศึกษาในหลักสูตร โดยท่ีมีสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 14.3.1 และ 14.3.2 
 

หมวดท่ี 4 
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา 

ขอ 11 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
11.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
11.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี ้

11.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันกับหลักสูตรท่ีเขาศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา 

11.3.2 มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
11.3.3 ไมเคยพนสภาพจากการเปนนกัศึกษา เนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม

ผานตามขอ 34 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเดิมท่ีจะเขาศึกษา 
ขอ 12 การรับเขาศึกษา 

12.1 วิธีการสมัครเขาเปนนกัศึกษาใชวิธีการตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
12.2 ในกรณีท่ีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาข้ันใดขั้นหนึ่งอยูการรับเขา

ศึกษาจะมีผลสมบูรณ เม่ือผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลวกอนวันรายงานตัวเปน
นักศึกษา ตามวัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.3 คณะอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ 



12.4 คณะอาจพิจารณาอนุมัติใหรับบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติ ตามขอ 11 

ขอ 13 การข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษา 
13.1 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเม่ือไดข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว 
13.2 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ตองข้ึนทะเบียนนักศึกษาดวยตนเองโดยนํา

หลักฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัว พรอมท้ังชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
13.3 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาท่ีไมอาจมาข้ึนทะเบียน ตามวันเวลา และ

สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะหมดสิทธิข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให
มหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันท่ีกําหนดใหมารายงานตัว และเม่ือไดรับอนุมัติแลวตอง
มารายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุดทายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว 

13.4 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจะข้ึน
ทะเบียนเปนนกัศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกนัไมได 

ขอ 14  ประเภทนักศึกษา สภาพการเปนนักศึกษา และการเปล่ียนประเภทและสภาพการเปน
นักศึกษา 

14.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ดังนี ้
14.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ไดแกนักศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 6.1 
14.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ไดแก นักศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 6.2 
14.1.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแกนักศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 6.3 

14.2 การเปล่ียนประเภทนักศึกษา 
14.2.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณะอาจอนุมัติใหนักศึกษา

ภาคปกติ เปล่ียนประเภทเปนนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได ท้ังนี้ นักศึกษาตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษหรือ 
ภาคสมทบตามจํานวนท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตรนับต้ังแตภาคการศึกษาท่ีไดเปล่ียนประเภท 

14.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปล่ียนประเภทเปน
นักศึกษาภาคปกติไมได 

14.2.3 นักศึกษาภาคสมทบจะเปล่ียนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษไมได 
14.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้ 

14.3.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูท่ีคณะรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ เพื่อ
เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 



14.3.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูท่ีคณะรับเขาเปนนักศึกษาทดลองเรียน
ในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ยกเวนหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 มิใหมีนักศึกษาทดลองเรียน 

นักศึกษาทดลองเรียนท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด และสอบไดคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 ใหเปล่ียนสภาพเปน
นักศึกษาสามัญไดเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

14.3.3 นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท่ีคณะรับเขารวมศึกษาและหรือทําการวิจัย
โดยไมขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย คณะอาจพิจารณารับบุคคลเขาเปนนักศึกษาพิเศษได โดยอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเขาศึกษาและหรือทําการวิจัย
ได โดยตองชําระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ 

 
หมวด 5 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
ขอ 15 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 

15.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการหรือผูท่ี
มหาวิทยาลัยจางเพ่ือทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงาน
ท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอน 

15.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาท่ีอาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนั้น โดยอาจารยประจําแตละ
คนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหนึ่งหลักสูตรเทานั้น 

15.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับมอบหมาย
ใหมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรและหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

15.4 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ท่ีไดรับ
มอบหมายหรือแตงต้ังใหทําหนาท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

15.5 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําท่ีคณะแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีให
คําปรึกษาดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

15.6 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก หมายถึง อาจารย
ประจําท่ีคณะแตงต้ังใหรับผิดชอบในการใหคําแนะนํา ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการคนควา



อิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล การประเมิน
ความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

15.7 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการคนควาอิสระรวม หมายถึง อาจารย
ประจําหรืออาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษท่ีคณะแตงต้ัง เพื่อใหทําหนาที่รวมกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักหรือการคนควาอิสระหลัก 

15.8 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท่ีคณะแตงต้ังใหทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ 

15.8.1 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู ความ
เช่ียวชาญและประสบการณสูง จนเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

15.8.2 ผูเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนอยางดี ซ่ึงอาจเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีไมอยูในสายวิชาการ หรือเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลักตองเปนบุคลากรประจําใน
มหาวิทยาลัยเทานั้นสวนผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการคนควา
อิสระรวม อาจเปนบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น ๆ เปนท่ียอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด 

ขอ 16 จํานวนและคุณสมบัตขิองอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนอาจารย
ประจํา มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชาท่ีเปดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

ขอ 17 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
17.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดาน 
การสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

17.2 หลักสูตรปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 



ขอ 18 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระหลัก ตองเปน
อาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา            
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ 19 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการคนควาอิสระรวม ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ 20 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ และเปนผูมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ 21 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
21.1 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาได
มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยแตท้ังนี้ตองไมเกิน  10 คน 

21.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คนหากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน ท้ังนี้ ใหนับรวม
นักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 

 
หมวดท่ี 6 

การจัดการศึกษา 
ขอ 22 แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระท่ี

นักศึกษาจะตองเรียนหรือดาํเนินการใหแลวเสร็จและครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา 
ขอ 23 การลงทะเบียนเรียน 

23.1 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
23.2 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา

ไมเกิน 15 หนวยกิต 
23.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอนจะลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 



23.4 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ตาง ๆ ต่ํากวา 6 หนวยกิตไมได มิฉะนั้น จะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

23.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย 
23.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือเขารวมฟงการบรรยาย หมายถึง 

การลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร 

23.5.2 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเปน AU เฉพาะผูท่ีมีเวลา
เรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น 

23.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต โดย “รายวิชาไมนับหนวยกิต”  
หมายถึง รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ใหศึกษา
เพิ่มเติมโดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดระดับคะแนนเปน S โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนน
เฉล่ีย 

23.6.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต 

23.6.2  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ท่ีไมมีพื้นฐานพอเพียงสําหรับการศึกษา
ในหลักสูตรท่ีเขาศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชานอกเหนือจาก
หลักสูตร เพื่อเปนพื้นฐานและจะตองสอบผานโดยไดรับผลการประเมินระดับคะแนนเปน S 

23.6.3 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปน S หรือ U 
23.7 นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากวันเปดภาคการศึกษา                

จะพนสภาพการเปนนักศึกษา 
23.8 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

23.8.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแลว แตยังไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ ใหชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ
คาธรรมเนียม และคาบํารุงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา หรือ
พนสภาพการเปนนักศึกษา 

23.8.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

23.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัด
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

ขอ24 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชา 



24.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา
สําหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา 
ฤดูรอน 

24.2 การขอถอนรายวิชา 
24.2.1 ในกรณีท่ีขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาท่ีขอถอนจะไมปรากฏใน
ระเบียนและใหไดรับเงินลงคาทะเบียนคืน 

24.2.2 ในกรณีท่ีขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ใน
รายวิชาท่ีขอถอน และจะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคืน 

24.2.3 ในกรณีท่ีขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหกอนสอบปลายภาค ใหได
ระดับคะแนน F ในรายวิชาท่ีถอน และจะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคืน 

24.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในขอ 24.1 และขอ 24.2 ตองไมขัดตอการลงทะเบียน
เรียนในขอ 23.2 ขอ 23.3 และขอ 23.4 

ขอ 25 การลาพักการศึกษา หมายถึง การท่ีนักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน แตมีความ
ประสงคขอหยุดเรียนช่ัวคราว โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนคราว ๆ ไป 

25.1 นักศึกษาจะมีสิทธ์ิลาพักการศึกษาได ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
และไดรับอนมัุติจากคณบด ีโดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 

25.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับรับราชการทหารกองประจําการ 
25.1.2 ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีเปน

ประโยชนตอการศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
25.1.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ 20 ของเวลาเรียน

ท้ังหมดโดยมีใบรับรองแพทยแสดง 
25.1.4 มีความจําเปนสวนตัว ท้ังนี้ตองศึกษามาแลว ไมนอยกวา 1  

ภาคการศึกษา 
25.2 การลาพักการศึกษาตามขอ 25.1.1 ใหเปนไปตามความตองการของราชการทหาร

และการลาพักการศึกษาตามขอ 25.1.2 ใหเปนไปตามเง่ือนไขของทุนท่ีไดรับ การลาพักการศึกษาตามขอ
25.1.3 และขอ 25.1.4 จะกระทําไดคร้ังละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถามีความจําเปนตองลาพัก
การศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดอีกไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณบดี 



25.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับระยะเวลาที่ลาพักอยูใน
ระยะเวลาของการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ 25.1.1 

25.4 นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหลาพัก
การศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และให
นักศึกษามาดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษามิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 25.1.1 

25.5 นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เม่ือจะกลับเขาศึกษาตองยื่นคํารองขอ
กลับเขาศึกษาตอท่ีคณะกอนกําหนดการลงทะเบียนไมนอยกวา 2 สัปดาห 

25.6 การลาพักการศึกษาท่ีไมเปนไปตามขอ 25.1.1 ถึงขอ 25.1.4 ใหอยูในดุลพินิจของ
อธิการบดี 

25.7 การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณีตอไปนี้ 
25.7.1 ถาวันท่ีขอลาพักการศึกษาอยูในระหวาง 2 สัปดาหแรก นับจากวันเปด

ภาคการศึกษาการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนท้ังหมดจะไมปรากฏในระเบียน 

25.7.2 ถาวันท่ีขอลาพักการศึกษา พนกําหนด 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
การศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับ
คะแนน W ในระเบียนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

ขอ 26 การพนสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 
26.1 ตาย 
26.2 ลาออก 
26.3 ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอหนึ่งขอใด ตามขอ 11 
26.4 ศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
26.5 คณบดีส่ังใหพนสภาพการเปนนกัศึกษา ในกรณีดังตอไปนี ้

26.5.1 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตาม ขอ 10 
26.5.2 ไมลงทะเบียนเรียนและ/หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

คาลงทะเบียนเรียน หรือคาบํารุงการศึกษาในเวลาท่ีกําหนด 
26.5.3 ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของการลาพักการศึกษา 
26.5.4 ไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑท่ีกาํหนดไวในหมวดท่ี 7 

26.6 การพนสภาพการเปนนกัศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินยั 
26.7 พนสภาพตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

ขอ 27 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา 



27.1 นักศึกษาที่ถูกถอนช่ือออกเนื่องจากไมมาลงทะเบียน สามารถขอกลับเขาเปน
นักศึกษาไดหากมีเหตุอันสมควร ท้ังนี้ตองไมเกินกําหนด 1 ปนับแตวันพนสภาพการเปนนักศึกษา 

27.2 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดี 

27.3 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา คาบํารุงและ
คาลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

27.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษา
เชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ท้ังนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ 10 

ขอ 28 การลาออก 
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอ

คณบดีผานอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณเม่ือนักศึกษา
ไดรับอนุมัติใหลาออก 

ขอ 29 การเปล่ียนสาขาวิชาและแผนการศึกษา 
นักศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชา หรือเปล่ียนแผนการศึกษาในคณะเดียวกันไดเม่ือได

ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

ขอ 30 การลงทะเบียนรายวชิาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
30.1 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นได

โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจาก
คณบดี โดยถือเกณฑ ดังนี้ 

30.1.1 รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยใน 
ภาคการศึกษานั้น 

30.1.2 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปดสอน ตองมีเนื้อหาท่ี
เทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชาในหลักสูตร 

30.1.3 รายวิชาท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา การทําวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระของนักศึกษา 

30.2 ใหนําหนวยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนไปประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู 

30.3 นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนักศึกษาไปเรียนนั้นกําหนด 

 



หมวดท่ี 7 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 31 การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชานั้น ๆ ซ่ึงอาจเปน 
การสอบขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน ท้ังนี้ตองประกาศถึงวิธีการสอบ 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 คร้ัง เม่ือมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ 

32.4 นักศึกษาจะมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรูได เม่ือสอบผานรายวิชาครบถวนตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร โดยไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 

32.5 นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ ตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยปรึกษาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

32.6 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู
จํานวน 3-5 คนตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบและใหรายงานผลการสอบตอคณบดีโดยผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 4 สัปดาหหลังจากเสร็จส้ินการสอบ 

32.7 ผูท่ีสอบไมผาน/ไมเปนท่ีพอใจ (U) มีสิทธ์ิขอสอบแกตัวไดอีก 1 คร้ัง ภายใน 1 ป
นับจากการสอบคร้ังแรก มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ 33 การสอบภาษาตางประเทศ 
33.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคน ตองสอบผาน

ภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดี 

33.2 วิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามประกาศคณะหรือ
มหาวิทยาลัย 

ขอ 34 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 



34.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพ่ือประเมินความพรอมสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อวัดวานักศึกษามี
ความรูพื้นฐานและมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ และเพื่อมีสิทธ์ิเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ 

34.2 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัติอยางนอยภาคการศึกษาละ 
1 คร้ัง เม่ือมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ ท้ังนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

34.3 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือ
ท้ังสองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

34.4 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
จํานวน 3-5 คน ตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ 
คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอคณบดี โดยผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห หลังจากเสร็จส้ินการสอบ 

34.5 นักศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ เม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวามีความรูพื้นฐานพรอมท่ีจะสอบได 

34.6 นักศึกษาท่ีประสงคจะขอสอบตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

34.7 เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวน้ัน ท้ังนี้ ใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการ
สอบ 

34.8 ผูท่ีสอบคร้ังแรกไมผาน/ไมเปนท่ีพอใจ มีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก 1 คร้ัง ภายในเวลา
ไมนอยกวา 30 วันนับจากวันสอบคร้ังแรก ผูท่ีสอบคร้ังท่ีสองไมผาน/ไมเปนท่ีพอใจใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา 

34.9 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานโดยไดผลการประเมินระดับคะแนนเปน S
ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรตาง ๆ ตอไปนี้ โดยนับต้ังแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา 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 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเม่ือส้ินภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดย
ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซ่ึงระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน 
ดังนี ้

ระดับคะแนน คาระดับคะแนน ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเลิศ ( Excellent ) 
B + 3.5 ดีมาก (Very Good ) 
B 3.0 ดี ( Good ) 
C + 2.5 คอนขางดี ( Fairly Good ) 
C 2.0 พอใช (Fair ) 
D + 1.5 คอนขางพอใช ( Poor ) 
D 1.0  ออน (Very Poor ) 
F 0  ตก (Fail ) 
S - สอบผาน/เปนท่ีพอใจ 

(Satisfactory) 
U - สอบไมผาน/ไมเปนท่ีพอใจ

(Unsatisfactory) 
I -  การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ

(Incomplete) 
W - ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด

(Withdrawal) 
AU - เขารวมฟงการบรรยาย 

 
ขอ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ 

การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
36.1 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัต ิการสอบ

ภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังน้ี 
ระดับคะแนน ผลการศึกษา 
S  สอบผาน/เปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U  สอบไมผาน/ไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 

36.2 การประเมินผลวทิยานพินธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับ 
คะแนน ดังนี้ 



ระดับคะแนน ผลการศึกษา 
P ผาน (Pass) 
F  ตก (Fail) 

ขอ 37 การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
37.1 การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉล่ีย ใหกระทําเม่ือส้ินแตละภาค

การศึกษา 
37.2 หนวยกิตสะสม คือจํานวนหนวยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนท้ังหมดท่ีไดรับคาระดับคะแนนตามขอ 35 
37.3 คาระดับคะแนนเฉล่ีย มี 2 ประเภทคือ คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและคา

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม การคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียใหทําดงันี ้
37.3.1 คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา

ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับรวมกันเปนตัวต้ัง หารดวยผลรวมของหนวยกิตรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 

37.3.2 คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลคร้ังสุดทาย โดยเอาผลคูณของหนวยกิตกับคา
ระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับรวมกันเปนตัวตั้งหารดวยหนวยกิตสะสม 

ขอ 38 สภาพการเปนนักศึกษา และการเรียนซํ้า 
38.1 นักศึกษาที่ไดรับแตมระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคตํ่ากวา 2.50 เม่ือส้ินภาค

การศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน หรือไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 2.50 ใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา 

38.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต2.50 
ข้ึนไป แตต่ํากวา 3.00 จะตองทําแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหได 3.00 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้ 

38.2.1 หนึ่งภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

38.2.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษา
ปริญญาเอก 

38.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต 2.50 ข้ึนไป แตต่ํากวา 
3.00 ใหมีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นใหนับทุกภาคการศึกษา 



38.4 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนรายวิชาตํ่ากวา C หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซํ้า 

38.5 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนรายวิชาตํ่ากวา C หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียน
วิชาอ่ืนแทนไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

38.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนไปแลวมิได ยกเวน
การเรียนซํ้าตามความในขอ 38.4 หรือขอ 38.5 และมิใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนในรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนซํ้าคร้ังกอนมารวมคํานวณเปนหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ขอ 39 การเทียบโอนหนวยกติ ใหเปนไปตามประกาศวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนใน 
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

39.1 เทียบโอนหนวยกิตท่ีไดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะท่ีเปนนักศึกษา
สามัญของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากป
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น กระทําไดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณบดีโดยแตละรายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตองไดแตมระดับคะแนนไมต่ํากวา 3.0  รายวิชาท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรือตางมหาวิทยาลัย เทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
ท้ังหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไมนับรวมวิชาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

39.2 รายวิชาท่ีเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษาท่ีหลักสูตรรับโอน โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉล่ีย   

39.3 หนวยกิตท่ีไดจากการเขารวมศึกษาขณะเปนนักศึกษาพิเศษ ไมสามารถเทียบโอน
ได 

ขอ 40 การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวิชาหรือการคัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงาน 
การคนควาอิสระของผูอ่ืน 

40.1 การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวิชาใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยการสอบของนักศึกษา 

40.2 การลงโทษนักศึกษาท่ีคัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควาอิสระของผูอ่ืนหรือ
ใหผูอ่ืนจัดทํา ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
แตงต้ังกรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแกกรณีดังตอไปนี้ 

40.2.1 กรณีท่ีตรวจสอบพบในขณะท่ียังไมสําเร็จการศึกษา ใหถือวาเปน 
การกระทําผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพนสภาพการเปนนักศึกษา   



40.2.2 กรณีท่ีตรวจสอบพบเมื่อไดมีการอนุมัติปริญญาไปแลว ใหเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา 

 
หมวดท่ี 8 

การทําและการสอบวิทยานพินธ 
ขอ 41 วิทยานิพนธ หมายถึง เร่ืองท่ีเขียนเรียบเรียงข้ึนจากผลท่ีไดจากการศึกษาคนควา วิจัยหรือ

สํารวจอันเปนสวนหนึ่งของงานท่ีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และนักศึกษาหลักสูตร               
ปริญญาเอกตองทําเพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว 

ขอ 42 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีองคประกอบ ดังนี ้
42.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน ในกรณี

ท่ีมีความจําเปนอาจเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีก 1 คน 
42.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน  
ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 2 คน 
42.3 กรณีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ใหมีอาจารย

บัณฑิตศึกษาประจําเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมอยางนอย 1 คน 
ขอ 43 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการท่ีคณะแตงต้ังข้ึนเพือ่ทําการ 

สอบวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมี
จํานวนและองคประกอบดังนี้ 

43.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโทใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวนไมเกิน 4 คน แตไม
ต่ํากวา 3 คนประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาท่ีเปนกรรมการสอบ และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักตองไมเปนประธานกรรมการสอบ 

43.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 5 คนประกอบดวย 
อาจารยประจํา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
อยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาท่ีเปนกรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ 

ขอ 44 การเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 หนวยกิตในภาคการศึกษาน้ัน และดําเนินการ 
ดังนี้ 

44.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธตองสอบวัดคุณสมบัติ
ผาน/เปนท่ีพอใจแลว 



44.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก 2 ตองศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิตและตองไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 

44.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนท่ีพอใจแลว และ
ตองสอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ 

44.4 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

44.5 หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธท่ีจะเสนอขออนุมัติ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และใหนํา
ผลการพิจารณาเสนอตอคณะ 

44.6 การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธท่ีไดรับอนุมัติแลว
หากเปนการเปล่ียนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ หรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ใหการประเมินผล
วิทยานิพนธท่ีลงทะเบียนผานมาท้ังหมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติ
หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
คร้ังสุดทาย 

ขอ 45 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานพินธและการสอบความกาวหนาวิทยานพินธ 
45.1 นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา 
ปริญญาเอก สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธและสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ 
45.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองพรอมหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธโดยยอตามรูปแบบท่ี

คณะกําหนดจํานวน 5 ชุดตอคณะกอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 5 วันทําการ และเม่ือไดรับอนุมัติใหมี
การสอบ คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานท่ีใหทราบโดยท่ัวกัน 

45.3 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน30 วัน 
นับต้ังแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธท่ีเสนอ
มิฉะนั้นจะตองเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม 

45.4 หลังจากเสร็จส้ินการสอบ ใหประธานการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบ
หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะเพื่อประกาศผล ถาผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธมี
การปรับปรุงแกไข ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เพื่อ
รายงานคณะภายใน 30 วันนับต้ังแตวันประกาศผลสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ4 

45.5 การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธ และเสนอแนวทางการแกไขปญหา อันจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จใน
การทําวิทยานิพนธมากข้ึน นักศึกษาตองสอบความกาวหนาวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบ



วิทยานิพนธนักศึกษาจะขอสอบความกาวหนาวิทยานิพนธไดตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ ในหลักสูตรนั้น 

45.6 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธ ไปยังคณะทันทีหลังจากเสร็จส้ินการสอบ 

45.7 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองแจงผลการประเมินความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธไปยังคณะ กอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 

ขอ 46 การสอบวิทยานิพนธ 
46.1 นักศึกษามีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธได เม่ือนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอย

แลวและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอนุญาตใหสอบและเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 
46.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 120 วัน 
46.1.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร 
46.1.3 ไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหขอสอบ

วิทยานิพนธได 
46.2 การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ 

46.2.1 หลักสูตรปริญญาโท ใหนักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปนเวลาไมนอย
กวา 15 วันทําการ 

46.2.2 หลักสูตรปริญญาเอก ใหนักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปนเวลาไม
นอยกวา 30 วันทําการ 

46.2.3 การยื่นคํารองขอสอบ ใหยื่นพรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบท่ีคณะ
กําหนด จํานวน 5 ชุด พรอมท้ังวิทยานิพนธฉบับสอบ จํานวนเทากับกรรมการสอบเพ่ือคณะจะได
ดําเนินการจัดสงใหกรรมการสอบ และอีก 1 เลม เพื่อใหคณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาตองแกไขรูปแบบให
ถูกตองตามท่ีคณะไดตรวจสอบและเสนอแนะ 

46.2.4 เม่ือไดรับอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลา
และสถานท่ีสอบใหทราบโดยท่ัวกันกอนสอบ 7 วัน 

46.3 การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย นักศึกษาและ
ผูสนใจอ่ืนๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนด วัน เวลา และสถานท่ี ตามท่ีคณะกําหนดในคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธ์ิในการสอบถามเวนแตไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการสอบ 

46.4 ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 
46.4.1 ระดับปริญญาโท ใหถือตามเกณฑในขอ 43.1 
46.4.2 ระดับปริญญาเอก ใหถือตามเกณฑในขอ 43.2 



ขอ 47 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ 
47.1 เม่ือการสอบวิทยานิพนธเสร็จส้ิน ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอภิปราย

แสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้ 
47.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธและตอบขอ

ซักถามไดเปนท่ีนาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ 
นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงคณะไดทันที 

47.1.2 “ผานโดยมีเง่ือนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธตามท่ี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ใหคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธกําหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ ในระดับปริญญา
โทตองไมเกิน 60 วันและในระดับปริญญาเอกตองไมเกิน 90 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ 

47.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ
ใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได ซ่ึงแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของ
วิทยานิพนธท่ีตนไดทํากรณีท่ีนักศึกษาสอบคร้ังแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหมไดอีก 1 
คร้ัง 

47.2 กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ไมวาจะเปนกรณีสอบ “ ผานโดยมีเง่ือนไข 
”หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน F นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียน
วิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธ ภายใตหัวขอใหม พรอมท้ังเร่ิมข้ันตอนการทําวิทยานิพนธใหม
ท้ังหมด 

47.3 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบตอคณะภายใน 
1 สัปดาหนับจากวันสอบ 

ขอ 48 การเรียบเรียงวิทยานพินธ 
48.1 ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธใหเปนไปตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ในกรณีท่ี

ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรใหนักศึกษาแจงความประสงคเปนกรณีพิเศษตอคณะ 
48.2 รูปแบบการจัดทํารูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัย 

ขอ 49 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ครบถวนทุกคนจํานวน 5 เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอตามแบบท่ี



กําหนดใหคณะภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษามีขอผูกพันตองมอบ
วิทยานิพนธใหแกหนวยงานใดใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย 

ขอ 50 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ ในกรณีท่ีคณะไมไดรับเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วันสําหรับปริญญาโท และ 90 วัน  
สําหรับปริญญาเอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธผาน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผล
วิทยานิพนธท่ีลงทะเบียนผานมาท้ังหมดเปนระดับคะแนน F หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก 
นักศึกษาตองลงทะเบียนและเร่ิมข้ันตอนการทําวิทยานิพนธใหมท้ังหมด 

ขอ 51 ในกรณท่ีีสอบวิทยานพินธแลว แตยงัไมสงวิทยานพินธฉบับสมบูรณตอคณะภายใน 
วันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองลงทะเบียน
รักษาสภาพการเปนนักศึกษา ท้ังนี้ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 50 

ขอ 52 วิทยานิพนธท่ีไดรับอนุมัติจากคณะ จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และให
นับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักเร่ืองนั้น ๆสามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการ
นําเนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ 

 
หมวดท่ี 9 

การทําและการสอบการคนควาอิสระ 
ขอ 53 การคนควาอิสระเปนการคนควาอิสระของนักศึกษาภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ี

ปรึกษา การคนควาอิสระอาจจะทําในรูปของวิจัย การประยุกตทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนชุด
การสอน ชุดฝกอบรม กรณีศึกษา ส่ิงประดิษฐ การรวบรวมและวิเคราะหงานวิชาการ หรือการสราง
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลักเห็นสมควร 

ขอ 54 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ประกอบดวยอาจารยบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 หรือ 2 คน
ท่ีคณะแตงต้ังข้ึนเพื่อทําหนาท่ีแนะนําและควบคุมการทําการคนควาอิสระ 

ขอ 55 คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงต้ังข้ึนเพื่อทําการ
สอบการคนควาอิสระ จํานวนไมเกิน 4 คน แตไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยท่ี
ปรึกษาคนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพ่ือทํา
หนาท่ีเปนกรรมการสอบ และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลักตองไมเปนประธานกรรมการสอบ 

ขอ 56 การเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงการ
คนควาอิสระได ตองลงทะเบียนการคนควาอิสระ ในภาคการศึกษานั้นและดําเนินการ ดังนี้ 



56.1 ตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต และตองมีคาระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 

56.2 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

56.3 หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระท่ีจะเสนอขออนุมัติตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษา แลวจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และใหนําผลการพิจารณา
เสนอตอคณะ 

56.4 การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระท่ีไดรับอนุมัติ
แลว หากเปนการเปล่ียนแปลงหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระหรือสาระสําคัญของหัวขอและเคา
โครงการคนควาอิสระ ใหการประเมินผลการคนควาอิสระท่ีลงทะเบียนผานมาท้ังหมดเปนระดับคะแนน 
Uนักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม โดยใหนับเวลาจาก
วันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระคร้ังสุดทาย 

ขอ 57 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ 
57.1 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  

30 วัน นับแตวันท่ียื่นคํารองขอสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคา
โครงการคนควาอิสระท่ีเสนอ มิฉะนั้นตองดําเนินการเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม 

57.2 ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวขอและเคาโครงการคนควา
อิสระตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จส้ินการสอบ ถาผลการสอบผาน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะดําเนินการอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ แตถามีการปรับปรุงแกไข ให
นักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผานอาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ ภายใน  30 วันนับต้ังแตวันสอบ เม่ือดําเนินการเสร็จส้ินแลวใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจง
คณะ 

ขอ 58 การเรียบเรียงการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามคูมือการจัดทํารายงานการคนควาอิสระของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ 59 การสอบการคนควาอิสระ 
59.1 นักศึกษามีสิทธ์ิขอสอบการคนควาอิสระได เม่ือนักศึกษาทําการคนควาอิสระ

เรียบรอยแลวและเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 
59.1.1 ไดรับอนุมัติหวัขอและเคาโครงการคนควาอิสระแลวไมนอยกวา 30 วัน 
59.1.2 มีคุณสมบัติครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร 
59.1.3 ไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระใหขอสอบ

การคนควาอิสระได 



59.2 การยื่นคํารองขอสอบการคนควาอิสระ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบกอนวัน
สอบเปนเวลาไมนอยกวา 10 วันทําการ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 
5 ชุดเม่ือไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบใหทราบโดยท่ัวกัน
กอนสอบ7 วัน 

59.3 การสอบการคนควาอิสระ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย ซ่ึงนักศึกษา
และผูสนใจอ่ืน ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ีคณะกําหนดในคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธ์ิในการสอบถามเวนแตไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 

ขอ 60 การตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระ 
60.1 เม่ือการสอบการคนควาอิสระเสร็จส้ิน ใหคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินการสอบการคนควาอิสระตามเกณฑดังนี้ 
60.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการคนควาอิสระและตอบ

ขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติม
สาระสําคัญนักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงคณะได 

60.1.2 “ผานโดยมีเง่ือนไข ” หมายถึง การท่ีนักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
การคนควาอิสระใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระไดอยางสมบูรณคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือเรียบเรียงการ
คนควาอิสระตามท่ีคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ให
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระกําหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงการ
คนควาอิสระ ซ่ึงตองไมเกิน45 วันนับจากวันสอบการคนควาอิสระ 

60.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานการคนควา
อิสระใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระและ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระได ซ่ึงแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระ
ของการคนควาอิสระท่ีตนไดทํากรณีท่ีนักศึกษาสอบคร้ังแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหม
ไดอีก 1 คร้ัง 

60.2 กรณีท่ีนักศึกษาไมปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระของ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนการสอบ “ผานโดยมี
เง่ือนไข”  หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน F นักศึกษาตองดําเนินการ
ลงทะเบียนการคนควาอิสระและจัดทําการคนควาอิสระภายใตหัวขอใหม พรอมท้ังเร่ิมตนข้ันตอน 
การทําการคนควาอิสระใหมท้ังหมด 



60.3 ใหประธานการสอบการคนควาอิสระรายงานผลการสอบตอคณะภายใน 1 สัปดาห
นับจากวันสอบ 

ขอ 61 นักศึกษาตองสงผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระครบถวนทุกคนจํานวน 5 เลมพรอมดวยแผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระและบทคัดยอ
ตามรูปแบบท่ีกําหนดใหคณะภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษามีขอผูกพันตอง
มอบรายงานการคนควาอิสระใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย 

ขอ 62 การยกเลิกผลการสอบการคนควาอิสระในกรณีท่ีคณะไมไดรับผลงานการคนควาอิสระ
ฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วันหลังจากวัน
สอบการคนควาอิสระผาน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคนควาอิสระท่ีลงทะเบียนผาน
มาท้ังหมดเปนระดับคะแนน F หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและ
เร่ิมข้ันตอนการทําการคนควาอิสระใหมท้ังหมด 

ขอ 63 นักศึกษาท่ีสอบการคนควาอิสระแลว แตยังไมสงผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
พรอมแผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระครบถวนตอคณะภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษาใหถือ
วานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ท้ังนี้ตอง
ไมขัดแยงกับระยะเวลาใน ขอ 62 

ขอ 64 ผลงานการคนควาอิสระที่ไดรับอนมัุติจากคณะแลว จึงจะถือวาเปนการคนควาอิสระ 
ฉบับสมบูรณและใหนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในผลงาน
การคนควาอิสระเปนของคณะ นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลักเร่ืองนั้น ๆ สามารถ
นําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอ่ืนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีการทําการคนควาอิสระไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอผูกพัน
เกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ 
 

หมวดท่ี 10 
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบณัฑิต 

ขอ 65 การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถวน ดังนี้ 

65.1 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร และสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนดใน
หมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

65.2 สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนดใน  ขอ 33 
65.3 มีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของวิชาท่ีกําหนดตามหลักสูตรระดับบัณฑิต ดังน้ี 



65.3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงตองเรียนครบ
ตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

65.3.2 ปริญญาโท 
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปากเปลาข้ัน

สุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

- แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ไดรับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ
และสอบผาน การสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  
(Proceeding) 

- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวล
ความรู ( Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น ตองสอบการ
คนควาอิสระผาน/เปนท่ีพอใจ 

65.3.3 ปริญญาเอก 
- แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination )เพื่อเปนผูมี
สิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ ผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหมีผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพใน
วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review ) กอนการตีพิมพ
และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉล่ีย ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยาง
นอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย



ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสงพิมพทาง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง(Peer Review ) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้น 

65.4 สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณท่ีจัดพิมพตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

65.5 กรณีท่ีเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต ตองมี
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

65.6 ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีกําหนดในขอ 10 
65.7 ปฏิบัติตามขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 

ขอ 66 การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา 
66.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดง

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันส้ินภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษานั้น 

66.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาตอ
สภามหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

66.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 65 
66.2.2 ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของคณะและมหาวทิยาลัยครบถวน 
66.2.3 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
66.2.4 เปนผูไมอยูระหวางการดําเนินการทางวินยันักศึกษา 
 

 
 
 
 
 


