
 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 

------------------------------------------- 
เพื่อใหก้ารศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานวิชาการ มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา และเร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 17 (2)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวนัท่ี   
24  กรกฎาคม 2549 จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549” 

ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“มหาวิทยาลยั”   หมายความวา่   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“สภามหาวิทยาลยั”   หมายความวา่   สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“สภาวิชาการ”   หมายความวา่ สภาวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“อธิการบดี”   หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“คณะ”   หมายความวา่ คณะ วิทยาลยั หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ

ท่ีจดัการศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
“คณบดี” หมายความวา่ คณบดี ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน

ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“หลกัสูตร” หมายความวา่ หลกัสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสภา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหค้วามเห็นชอบ 
“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายความว่า ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งมาจาก อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ หรือผูอ่ื้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ตํ่ากว่าอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรใน
ระดบัสูงสุดของคณะท่ีเปิดทาํการสอน 



 “อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา” หมายความว่า ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“นกัศึกษา” หมายความวา่ ผูเ้ขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 
ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และใหมี้อาํนาจในการออกระเบียบ ประกาศหรือ

หลกัเกณฑเ์พื่อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 
การดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงมิไดก้าํหนดไวห้รือไม่เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัน้ี ใหน้าํเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเป็นกรณี ๆไป โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
 

หมวดที ่1 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาเพื่อบริหารและ 
จดัการศึกษาในหลกัสูตร ต่าง ๆ ของคณะโดยมีองคป์ระกอบและหนา้ท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

หมวดที ่2 
ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ้ 6 ระบบการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ใหจ้ดัการศึกษาเป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 
6.1 การศึกษาภาคปกติ ให้จดัการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค ปีการศึกษาหน่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหน่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนได ้ ซ่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 สัปดาห์ โดยมีชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวิชา
เท่ากบัภาคการศึกษาปกติ ในกรณีท่ีมีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของปีการศึกษา
เดียวกนั 

6.2 การศึกษาภาคสมทบ เป็นการจดัการศึกษาในช่วงเวลาวนัหยดุสุดสัปดาห์ หรือ 
นอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ 

6.3 การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจดัการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงหรือแบบผสมผสาน ดงัน้ี 

6.3.1 การศึกษาเฉพาะช่วงเวลาของปี จดัเฉพาะช่วงของภาคการศึกษาหรือจดั
เฉพาะในภาคฤดูร้อน 

6.3.2 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจดัการศึกษาโดยความร่วมมือของ
สถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศ หรือเป็นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการและมาตรฐาน
เดียวกนักบัหลกัสูตรนานาชาติ โดยอาจจดัในระยะเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาในต่างประเทศตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 



การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละ
หลกัสูตรทั้งน้ีตอ้งจดัให้ไดเ้น้ือหาโดยรวมท่ีมีนํ้ าหนกัสมดุลกบัจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรโดย
การคิดเทียบนํ้าหนกัหน่วยกิต  ตามขอ้ 7 

ขอ้ 7 การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เป็นการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต การกาํหนด
หน่วยกิตแต่ละรายวิชา มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกว่า 15 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกว่า 45 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.4 วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกว่า 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 
หมวดที ่3 

หลกัสูตรการศึกษา 
ขอ้ 8 หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

8.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง สําหรับผูส้ําเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

8.2 หลกัสูตรปริญญาโท เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดบัท่ีสูงกวา่ขั้นปริญญาตรี 

8.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความ
เช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง สําหรับ
ผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแลว้ 

8.4 หลกัสูตรปริญญาเอก เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการ
และการวิจยัในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาโท 

ขอ้ 9 โครงสร้างหลกัสูตร 
9.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ย

กวา่ 24 หน่วยกิต 



9.2 หลกัสูตรปริญญาโท ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 36  
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดงัน้ี 

9.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ ดงัน้ี 
(1) แบบ ก 1 ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 36 

หน่วยกิตหลกัสูตรอาจกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโ้ดยไม่
นบัหน่วยกิตแต่จะตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

 (2) แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

9.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้งทาํ
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้งมีการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิตหลกัสูตรใดท่ีเปิด
สอนหลกัสูตรแผน ก ไม่จาํเป็นตอ้งเปิดสอนหลกัสูตรแผน ข แต่ถา้เปิดสอนหลกัสูตรแผน ข จะตอ้งเปิด
สอนหลกัสูตรแผน ก ดว้ย 

9.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกอบดว้ยรายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือก
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

9.4 หลกัสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเนน้การวิจยัเพื่อพฒันา
นกัวิชาการและนกัวิชาชีพชั้นสูง คือ 

9.4.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ท่ี
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หลกัสูตรอาจกาํหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพิ่มข้ึนกไ็ดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ดงัน้ี 

(1) แบบ 1.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ไม่
นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

(2) แบบ 1.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ไม่
นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิตทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ1.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกนั 

9.4.2  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ท่ีมี
คุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ย
กวา่   48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ย
กวา่  36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ 
แบบ 2.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 



ขอ้ 10 ระยะเวลาการศึกษา 
10.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใช้

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
10.2 หลกัสูตรปริญญาโท ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
10.3 หลกัสูตรปริญญาเอก ผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาตรี ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน  8 ปี

การศึกษา ส่วนผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
10.4 การนบัระยะเวลาการศึกษา ให้นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาเขา้

ศึกษาในหลกัสูตร โดยท่ีมีสภาพการเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 14.3.1 และ 14.3.2 
 

หมวดที ่4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา 

ขอ้ 11 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
11.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และปริญญาโท ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งสาํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
11.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
11.3 หลกัสูตรปริญญาเอก ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งสาํเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

11.3.1 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกนัหรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนักบัหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรือสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

11.3.2 มีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
11.3.3 ไม่เคยพน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา เน่ืองจากการสอบวดัคุณสมบติัไม่

ผา่นตามขอ้ 34 ในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั ในหลกัสูตรเดิมท่ีจะเขา้ศึกษา 
ขอ้ 12 การรับเขา้ศึกษา 

12.1 วิธีการสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใชว้ิธีการตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
12.2 ในกรณีท่ีผูส้มคัรกาํลงัรอผลการศึกษาระดบัปริญญาขั้นใดขั้นหน่ึงอยู่การรับเขา้

ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือผูส้มคัรไดแ้สดงหลกัฐานว่าสําเร็จการศึกษาแลว้ก่อนวนัรายงานตวัเป็น
นกัศึกษา ตามวนั เวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

12.3 คณะอาจพิจารณาอนุมติัให้รับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ
ปฏิบติัตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง 



12.4 คณะอาจพิจารณาอนุมติัให้รับบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
เขา้เป็นนกัศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร แต่บุคคลนั้นตอ้งมีคุณวุฒิ
และคุณสมบติั ตามขอ้ 11 

ขอ้ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
13.1 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนักศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเม่ือไดข้ึ้น

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแลว้ 
13.2 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา ตอ้งข้ึนทะเบียนนกัศึกษาดว้ยตนเองโดยนาํ

หลกัฐานตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดมารายงานตวั พร้อมทั้งชาํระเงินตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
13.3 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาท่ีไม่อาจมาข้ึนทะเบียน ตามวนัเวลา และ

สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดจะหมดสิทธิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เวน้แต่จะไดแ้จง้เหตุขดัขอ้งให้
มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในวนัท่ีกาํหนดใหม้ารายงานตวั และเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ตอ้ง
มารายงานตวัภายใน 7 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดใหม้ารายงานตวั 

13.4 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัจะข้ึน
ทะเบียนเป็นนกัศึกษาเกินกวา่ 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกนัไม่ได ้

ขอ้ 14  ประเภทนกัศึกษา สภาพการเป็นนกัศึกษา และการเปล่ียนประเภทและสภาพการเป็น
นกัศึกษา 

14.1 นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั มี 3 ประเภท ดงัน้ี 
14.1.1 นกัศึกษาภาคปกติ ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ้ 6.1 
14.1.2 นกัศึกษาภาคสมทบ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ้ 6.2 
14.1.3 นกัศึกษาภาคพิเศษ ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ้ 6.3 

14.2 การเปล่ียนประเภทนกัศึกษา 
14.2.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งยิง่ คณะอาจอนุมติัใหน้กัศึกษา

ภาคปกติ เปล่ียนประเภทเป็นนกัศึกษาภาคสมทบหรือนกัศึกษาภาคพิเศษได ้ ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษหรือ 
ภาคสมทบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตรนบัตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีไดเ้ปล่ียนประเภท 

14.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปล่ียนประเภทเป็น
นกัศึกษาภาคปกติไม่ได ้

14.2.3 นกัศึกษาภาคสมทบจะเปล่ียนประเภทเป็นนกัศึกษาภาคพิเศษไม่ได ้
14.3 นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัจะมีสภาพการเป็นนกัศึกษา ดงัน้ี 

14.3.1 นกัศึกษาสามญั หมายถึง ผูท่ี้คณะรับเขา้เป็นนกัศึกษาโดยสมบูรณ์ เพื่อ
เขา้ศึกษาในหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง 



14.3.2 นกัศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูท่ี้คณะรับเขา้เป็นนกัศึกษาทดลองเรียน
ในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ยกเวน้หลกัสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และหลกัสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 มิใหมี้นกัศึกษาทดลองเรียน 

นกัศึกษาทดลองเรียนท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวิชา
ในระดบับณัฑิตศึกษาตามเกณฑท่ี์กาํหนด และสอบไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 ใหเ้ปล่ียนสภาพเป็น
นกัศึกษาสามญัไดเ้ม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 

14.3.3 นกัศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท่ี้คณะรับเขา้ร่วมศึกษาและหรือทาํการวิจยั
โดยไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลยั คณะอาจพิจารณารับบุคคลเขา้เป็นนกัศึกษาพิเศษได ้ โดยอยูใ่น
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีใหเ้ขา้ศึกษาและหรือทาํการวิจยั
ได ้โดยตอ้งชาํระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หมวด 5 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ขอ้ 15 อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา ประกอบดว้ย 

15.1 อาจารยป์ระจาํ หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานราชการหรือผูท่ี้
มหาวิทยาลยัจา้งเพ่ือทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวิจยั และปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาตามภาระงาน
ท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเปิดสอน 

15.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหลกัใน
กระบวนการจดัการศึกษาของหลกัสูตร โดยทาํหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อน และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาหลกัสูตรนั้น โดยอาจารยป์ระจาํแต่ละ
คนจะเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในขณะใดขณะหน่ึงไดเ้พียงหน่ึงหลกัสูตรเท่านั้น 

15.3 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้มีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลกัสูตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรตอ้งทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้นดว้ย 

15.4 อาจารยผ์ูส้อน หมายถึง อาจารยป์ระจาํหรืออาจารยบ์ณัฑิตศึกษาพิเศษ ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหรือแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหวัขอ้ในแต่ละรายวิชา 

15.5 อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีคณะแต่งตั้งเพื่อทาํหนา้ท่ีให้
คาํปรึกษาดา้นการศึกษาและการจดัแผนการเรียนของนกัศึกษา 

15.6 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกั หมายถึง อาจารย์
ประจาํท่ีคณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํ ควบคุมดูแลการทาํวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้



อิสระของนกัศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเคา้โครง การใหค้าํแนะนาํและควบคุมดูแล การประเมิน
ความกา้วหนา้และการสอบวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ 

15.7 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการคน้ควา้อิสระร่วม หมายถึง อาจารย์
ประจาํหรืออาจารยบ์ณัฑิตศึกษาพิเศษท่ีคณะแต่งตั้ง เพื่อใหท้าํหนา้ท่ีร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกั 

15.8 อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท่ี้คณะแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเรียน
การสอนระดบับณัฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

15.8.1 ผูท้รงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง จนเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

15.8.2 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลยัท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัโดยไม่ตอ้งพิจารณาดา้นคุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจาํใน
มหาวิทยาลยัเท่านั้นส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการคน้ควา้
อิสระร่วม อาจเป็นบุคลากรประจาํในมหาวิทยาลยัหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบั
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั้น ๆ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากว่าตาํแหน่งระดบั 9 ข้ึนไป ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนกาํหนด 

ขอ้ 16 จาํนวนและคุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นอาจารย์
ประจาํ มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

ขอ้ 17 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน 
17.1 หลกัสูตรปริญญาโท หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้น 
การสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

17.2 หลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยัมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน
และการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 



ขอ้ 18 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกั ตอ้งเป็น
อาจารยป์ระจาํมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า            
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํ
วิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ้ 19 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการคน้ควา้อิสระร่วม ตอ้งเป็น
อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และ
ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ้ 20 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒิ และเป็นผูมี้
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์น
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ้ 21 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
21.1 อาจารยป์ระจาํ 1 คน ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจาํท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนกัศึกษาได้
มากกวา่ 5 คน ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของมหาวิทยาลยัแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน  10 คน 

21.2 อาจารยป์ระจาํ 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษา
ปริญญาโทไดไ้ม่เกิน 15 คนหากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ใหคิ้ดสัดส่วน
จาํนวนนกัศึกษาท่ีทาํวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจาํนวนนกัศึกษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน ทั้งน้ี ใหน้บัรวม
นกัศึกษาท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

 
หมวดที ่6 

การจัดการศึกษา 
ขอ้ 22 แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระท่ี

นกัศึกษาจะตอ้งเรียนหรือดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จและครบตามหลกัสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
ขอ้ 23 การลงทะเบียนเรียน 

23.1 ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
23.2 ในภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษา

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
23.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 



23.4 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ ตํ่ากวา่ 6 หน่วยกิตไม่ได ้มิฉะนั้น จะถือวา่พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 

23.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือเขา้ร่วมฟังการบรรยาย 
23.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือเขา้ร่วมฟังการบรรยาย หมายถึง 

การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเขา้ในจาํนวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและ
จาํนวนหน่วยกิตตามหลกัสูตร 

23.5.2 ใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเป็น AU เฉพาะผูท่ี้มีเวลา
เรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

23.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นบัหน่วยกิต โดย “รายวิชาไม่นบัหน่วยกิต”  
หมายถึง รายวิชาท่ีกาํหนดในหลกัสูตร หรือรายวิชาท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด ใหศึ้กษา
เพิ่มเติมโดยนกัศึกษาตอ้งศึกษาและสอบผา่นไดร้ะดบัคะแนนเป็น S โดยไม่นาํมาคิดแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ีย 

23.6.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนกัศึกษาหลกัสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 หลกัสูตรอาจกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาไม่นบัหน่วยกิต 

23.6.2  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท ท่ีไม่มีพื้นฐานพอเพียงสาํหรับการศึกษา
ในหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจกาํหนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจาก
หลกัสูตร เพื่อเป็นพื้นฐานและจะตอ้งสอบผา่นโดยไดรั้บผลการประเมินระดบัคะแนนเป็น S 

23.6.3 ใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
23.7 นักศึกษาท่ีไม่มาลงทะเบียนภายใน 15 วนัหลงัจากวนัเปิดภาคการศึกษา                

จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
23.8 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 

23.8.1 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแลว้ แต่ยงัไม่
สามารถปฏิบติัตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ใหช้าํระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
ค่าธรรมเนียม และค่าบาํรุงตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวทุ้กภาคการศึกษาจนกว่าจะสาํเร็จการศึกษา หรือ
พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

23.8.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาให้ดาํเนินการให้แลว้
เสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

23.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจาํกดั
จาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดกไ็ด ้

ขอ้24 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชา 



24.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทาํไดภ้ายใน 2 สัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา
สาํหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน 

24.2 การขอถอนรายวิชา 
24.2.1 ในกรณีท่ีขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ในภาคปกติ และสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาท่ีขอถอนจะไม่ปรากฏใน
ระเบียนและใหไ้ดรั้บเงินลงค่าทะเบียนคืน 

24.2.2 ในกรณีท่ีขอถอนรายวิชาหลงัจาก 2 สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา
ในภาคปกติ และหลงัจากสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ใหบ้นัทึกระดบัคะแนน W ใน
รายวิชาท่ีขอถอน และจะไม่ไดรั้บเงินค่าลงทะเบียนคืน 

24.2.3 ในกรณีท่ีขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค ใหไ้ด้
ระดบัคะแนน F ในรายวิชาท่ีถอน และจะไม่ไดรั้บเงินค่าลงทะเบียนคืน 

24.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในขอ้ 24.1 และขอ้ 24.2 ตอ้งไม่ขดัต่อการลงทะเบียน
เรียนในขอ้ 23.2 ขอ้ 23.3 และขอ้ 23.4 

ขอ้ 25 การลาพกัการศึกษา หมายถึง การท่ีนกัศึกษายงัเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ
ประสงคข์อหยดุเรียนชัว่คราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 

25.1 นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิลาพกัการศึกษาได ้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี โดยถือเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

25.1.1 ถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับรับราชการทหารกองประจาํการ 
25.1.2 ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการวิจยัในหลกัสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 
25.1.3 เจ็บป่วยตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทยแ์สดง 
25.1.4 มีความจาํเป็นส่วนตวั ทั้งน้ีตอ้งศึกษามาแลว้ ไม่น้อยกว่า 1  

ภาคการศึกษา 
25.2 การลาพกัการศึกษาตามขอ้ 25.1.1 ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของราชการทหาร

และการลาพกัการศึกษาตามขอ้ 25.1.2 ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของทุนท่ีไดรั้บ การลาพกัการศึกษาตามขอ้
25.1.3 และขอ้ 25.1.4 จะกระทาํไดค้ร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนั ถา้มีความจาํเป็นตอ้งลาพกั
การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาํร้องขอลาพกัการศึกษาไดอี้กไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากคณบดี 



25.3 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษาใหน้บัระยะเวลาท่ีลาพกัอยูใ่น
ระยะเวลาของการศึกษาดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัตามขอ้ 25.1.1 

25.4 นักศึกษาตอ้งรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระหว่างท่ีไดรั้บอนุญาตให้ลาพกั
การศึกษา โดยชาํระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และให้
นกัศึกษามาดาํเนินการรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนันบัแต่วนัไดรั้บอนุมติัใหล้า
พกัการศึกษามิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ยกเวน้การลาพกัการศึกษาตามขอ้ 25.1.1 

25.5 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษา เม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาตอ้งยืน่คาํร้องขอ
กลบัเขา้ศึกษาต่อท่ีคณะก่อนกาํหนดการลงทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ 

25.6 การลาพกัการศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ 25.1.1 ถึงขอ้ 25.1.4 ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ
อธิการบดี 

25.7 การลาพกัการศึกษาในระหวา่งภาคการศึกษา จะมีผลดงักรณีต่อไปน้ี 
25.7.1 ถา้วนัท่ีขอลาพกัการศึกษาอยูใ่นระหว่าง 2 สัปดาห์แรก นบัจากวนัเปิด

ภาคการศึกษาการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาท่ี
นกัศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน 

25.7.2 ถา้วนัท่ีขอลาพกัการศึกษา พน้กาํหนด 2 สัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาค
การศึกษาในภาคปกติ และหลงัจากสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บนัทึกระดบั
คะแนน W ในระเบียนทุกรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

ขอ้ 26 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีดงัต่อไปน้ี 
26.1 ตาย 
26.2 ลาออก 
26.3 ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอ้หน่ึงขอ้ใด ตามขอ้ 11 
26.4 ศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัใหส้าํเร็จการศึกษา 
26.5 คณบดีสัง่ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

26.5.1 ไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตาม ขอ้ 10 
26.5.2 ไม่ลงทะเบียนเรียนและ/หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าบาํรุงการศึกษาในเวลาท่ีกาํหนด 
26.5.3 ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการลาพกัการศึกษา 
26.5.4 ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นหมวดท่ี 7 

26.6 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา เน่ืองจากความผดิทางวินยั 
26.7 พน้สภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 27 การคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา 



27.1 นกัศึกษาท่ีถูกถอนช่ือออกเน่ืองจากไม่มาลงทะเบียน สามารถขอกลบัเขา้เป็น
นกัศึกษาไดห้ากมีเหตุอนัสมควร ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

27.2 การคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณบดีและไดรั้บ
อนุมติัจากอธิการบดี 

27.3 นักศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา ค่าบาํรุงและ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

27.4 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหคื้นสภาพการเป็นนกัศึกษา จะมีสภาพการเป็นนกัศึกษา
เช่นเดียวกบัสภาพเดิมก่อนพน้สภาพ ทั้งน้ี การนบัระยะเวลาการศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้ 10 

ขอ้ 28 การลาออก 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ให้ยื่นคาํร้องต่อ

คณบดีผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เม่ือนกัศึกษา
ไดรั้บอนุมติัใหล้าออก 

ขอ้ 29 การเปล่ียนสาขาวิชาและแผนการศึกษา 
นกัศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชา หรือเปล่ียนแผนการศึกษาในคณะเดียวกนัไดเ้ม่ือได้

ศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

ขอ้ 30 การลงทะเบียนรายวชิาในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
30.1 นกัศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนได้

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัจาก
คณบดี โดยถือเกณฑ ์ดงัน้ี 

30.1.1 รายวิชาท่ีหลกัสูตรกาํหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลยัใน 
ภาคการศึกษานั้น 

30.1.2 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเปิดสอน ตอ้งมีเน้ือหาท่ี
เทียบเคียงกนัได ้หรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวิชาในหลกัสูตร 

30.1.3 รายวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทาํวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้
อิสระของนกัศึกษา 

30.2 ให้นาํหน่วยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนไปประเมินผลการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่

30.3 นกัศึกษาตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ี
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนกัศึกษาไปเรียนนั้นกาํหนด 

 



หมวดที ่7 
การวดัผลและประเมินผลการศึกษา 

ขอ้ 31 การสอบรายวิชา เป็นการสอบเพื่อวดัว่านกัศึกษามีความรู้ในวิชานั้น ๆ ซ่ึงอาจเป็น 
การสอบขอ้เขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน ทั้งน้ีตอ้งประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ ์
การพิจารณาผลการสอบให้นกัศึกษาทราบล่วงหนา้ตั้งแต่ตน้ภาคการศึกษา การวดัผลและประเมินผล
รายวิชาใหค้ณบดีเป็นผูอ้นุมติั 

ขอ้ 32 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
32.1 การสอบประมวลความรู้ ใชส้าํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน ข 
32.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและหรือการสอบปากเปล่า 

การสอบขอ้เขียน ใหด้าํเนินการจดัสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกนั เพื่อวดัความสามารถและศกัยภาพ
ใน การนาํหลกัวิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยกุตใ์ช ้

32.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรับผดิชอบในการจดัสอบประมวลความรู้อยา่งนอ้ย
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เม่ือมีนกัศึกษายืน่คาํร้องขอสอบ 

32.4 นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได ้ เม่ือสอบผา่นรายวิชาครบถว้นตามท่ี
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

32.5 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอสอบ ตอ้งยื่นคาํร้องขอสอบผ่านอาจารยป์รึกษาคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรไปยงัคณะ และชาํระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

32.6 ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
จาํนวน 3-5 คนต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการสอบและใหร้ายงานผลการสอบต่อคณบดีโดยผา่น
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรภายใน 4 สปัดาห์หลงัจากเสร็จส้ินการสอบ 

32.7 ผูท่ี้สอบไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจ (U) มีสิทธ์ิขอสอบแกต้วัไดอี้ก 1 คร้ัง ภายใน 1 ปี
นบัจากการสอบคร้ังแรก มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

ขอ้ 33 การสอบภาษาต่างประเทศ 
33.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคน ต้องสอบผ่าน

ภาษาต่างประเทศอย่างนอ้ย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดี 

33.2 วิธีการและเกณฑก์ารสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศคณะหรือ
มหาวิทยาลยั 

ขอ้ 34 การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 



34.1 การสอบวดัคุณสมบติั เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมสําหรับนกัศึกษา
หลกัสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อวดัวา่นกัศึกษามี
ความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการทาํวิทยานิพนธ์ และเพื่อมีสิทธ์ิเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 

34.2 ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัสอบวดัคุณสมบติัอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 
1 คร้ัง เม่ือมีนกัศึกษายืน่คาํร้องขอสอบ ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

34.3 การสอบวดัคุณสมบติัประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือ
ทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

34.4 ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
จาํนวน 3-5 คน ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสอบ 
คณะกรรมการสอบเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการสอบ และใหร้ายงานผลการสอบต่อคณบดี โดยผา่น
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ภายใน 2 สปัดาห์ หลงัจากเสร็จส้ินการสอบ 

34.5 นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบวดัคุณสมบติั เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวา่มีความรู้พื้นฐานพร้อมท่ีจะสอบได ้

34.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอสอบตอ้งยื่นคาํร้องขอสอบผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไปยงัคณะ และชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

34.7 เม่ือนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหส้อบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว้ ถา้ขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร ถือว่าสอบไม่ผา่นในการสอบคราวนั้น ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของประธานกรรมการ
สอบ 

34.8 ผูท่ี้สอบคร้ังแรกไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจ มีสิทธ์ิสอบแกต้วัไดอี้ก 1 คร้ัง ภายในเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนันบัจากวนัสอบคร้ังแรก ผูท่ี้สอบคร้ังท่ีสองไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจใหพ้น้สภาพการเป็น
นกัศึกษา 

34.9 นกัศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติัใหผ้า่นโดยไดผ้ลการประเมินระดบัคะแนนเป็น S
ภายในระยะเวลาตามหลกัสูตรต่าง ๆ ต่อไปน้ี โดยนบัตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา มิฉะนั้นจะพน้
สภาพการเป็นนกัศึกษา 

34.9.1 หลกัสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ 
34.9.2 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
34.9.3 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
34.9.4 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
34.9.5 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 



ขอ้ 35 การประเมินผลการศึกษาจะตอ้งกระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดย
ใหผ้ลการประเมินเป็นระดบัคะแนน (Grade) ซ่ึงระดบัคะแนน ค่าระดบัคะแนน และผลการศึกษาเป็น 
ดงัน้ี 

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเลิศ ( Excellent ) 
B + 3.5 ดีมาก (Very Good ) 
B 3.0 ดี ( Good ) 
C + 2.5 ค่อนขา้งดี ( Fairly Good ) 
C 2.0 พอใช ้(Fair ) 
D + 1.5 ค่อนขา้งพอใช ้( Poor ) 
D 1.0  อ่อน (Very Poor ) 
F 0  ตก (Fail ) 
S - สอบผา่น/เป็นท่ีพอใจ 

(Satisfactory) 
U - สอบไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจ

(Unsatisfactory) 
I -  การวดัผลรายวิชายงัไม่สมบูรณ์

(Incomplete) 
W - ขอถอนวิชาเรียนหลงักาํหนด

(Withdrawal) 
AU - เขา้ร่วมฟังการบรรยาย 

 
ขอ้ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั การสอบภาษาต่างประเทศ 

การสอบวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
36.1 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั การสอบ

ภาษาต่างประเทศ ใหผ้ลการประเมินเป็นระดบัคะแนน ดงัน้ี 
ระดับคะแนน ผลการศึกษา 
S  สอบผา่น/เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U  สอบไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 

36.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระใหผ้ลการประเมินเป็นระดบั 
คะแนน ดงัน้ี 



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

ขอ้ 37 การคาํนวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
37.1 การคาํนวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย ใหก้ระทาํเม่ือส้ินแต่ละภาค

การศึกษา 
37.2 หน่วยกิตสะสม คือจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนทั้งหมดท่ีไดรั้บค่าระดบัคะแนนตามขอ้ 35 
37.3 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย มี 2 ประเภทคือ ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาคและค่า

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม การคาํนวณค่าระดบัคะแนนเฉล่ียใหท้าํดงัน้ี 
37.3.1 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค คาํนวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษา

ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาใน
ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาไดรั้บรวมกนัเป็นตวัตั้ง หารดว้ยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดบั
บณัฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 

37.3.2 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ใหค้าํนวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษา
ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัจนถึงการประเมินผลคร้ังสุดทา้ย โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกบัค่า
ระดบัคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดรั้บรวมกนัเป็นตวัตั้งหารดว้ยหน่วยกิตสะสม 

ขอ้ 38 สภาพการเป็นนกัศึกษา และการเรียนซํ้า 
38.1 นกัศึกษาท่ีไดรั้บแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาคตํ่ากว่า 2.50 เม่ือส้ินภาค

การศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน หรือไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.50 ใหพ้น้สภาพการเป็น
นกัศึกษา 

38.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาใด ๆ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่2.50 
ข้ึนไป แต่ตํ่ากว่า 3.00 จะตอ้งทาํแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหไ้ด ้ 3.00 ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด
มิฉะนั้น จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ดงัน้ี 

38.2.1 หน่ึงภาคการศึกษาถดัไป สาํหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตและ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

38.2.2 สองภาคการศึกษาถดัไป สาํหรับนกัศึกษาปริญญาโทและนักศึกษา
ปริญญาเอก 

38.3 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป แต่ตํ่ากว่า 
3.00 ใหมี้สถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นใหน้บัทุกภาคการศึกษา 



38.4 นักศึกษาท่ีไดรั้บระดบัคะแนนรายวิชาตํ่ากว่า C หรือไดรั้บผลการประเมิน
การศึกษาเป็นระดบัคะแนน U ในรายวิชาบงัคบัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา จะตอ้งลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซํ้ า 

38.5 นักศึกษาท่ีไดรั้บระดบัคะแนนรายวิชาตํ่ากว่า C หรือไดรั้บผลการประเมิน
การศึกษาเป็นระดบัคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียน
วิชาอ่ืนแทนไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

38.6 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนไปแลว้มิได ้ ยกเวน้
การเรียนซํ้ าตามความในขอ้ 38.4 หรือขอ้ 38.5 และมิให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนในรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนซํ้าคร้ังก่อนมารวมคาํนวณเป็นหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ขอ้ 39 การเทียบโอนหน่วยกิต ใหเ้ป็นไปตามประกาศวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนใน 
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 

39.1 เทียบโอนหน่วยกิตท่ีไดจ้ากรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษา ในขณะท่ีเป็นนกัศึกษา
สามญัของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นบัจากปี
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น กระทาํไดโ้ดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และคณบดีโดยแต่ละรายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนไม่ตํ่ากว่า 3.0  รายวิชาท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลยัหรือต่างมหาวิทยาลยั เทียบโอนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชา
ทั้งหมดในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีไม่นบัรวมวิชาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

39.2 รายวิชาท่ีเทียบโอนหน่วยกิต ใหแ้สดงช่ือรายวิชา จาํนวนหน่วยกิต และระดบั
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษาท่ีหลกัสูตรรับโอน โดยไม่นาํมาคิดแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย   

39.3 หน่วยกิตท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมศึกษาขณะเป็นนกัศึกษาพิเศษ ไม่สามารถเทียบโอน
ได ้

ขอ้ 40 การลงโทษนกัศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวิชาหรือการคดัลอกวิทยานิพนธ์/ผลงาน 
การคน้ควา้อิสระของผูอ่ื้น 

40.1 การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวิชาให้เป็นไปตามขอ้บังคบั
มหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการสอบของนกัศึกษา 

40.2 การลงโทษนกัศึกษาท่ีคดัลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานการคน้ควา้อิสระของผูอ่ื้นหรือ
ให้ผูอ่ื้นจดัทาํ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือ
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

40.2.1 กรณีท่ีตรวจสอบพบในขณะท่ียงัไม่สําเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็น 
การกระทาํผดิวินยันกัศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา   



40.2.2 กรณีท่ีตรวจสอบพบเม่ือไดมี้การอนุมติัปริญญาไปแลว้ ใหเ้สนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดี เพื่อนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเพิกถอนปริญญา 

 
หมวดที ่8 

การทาํและการสอบวทิยานิพนธ์ 
ขอ้ 41 วิทยานิพนธ์ หมายถึง เร่ืองท่ีเขียนเรียบเรียงข้ึนจากผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ วิจยัหรือ

สํารวจอนัเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และนักศึกษาหลกัสูตร               
ปริญญาเอกตอ้งทาํเพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดไว ้

ขอ้ 42 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
42.1 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 1 คน ในกรณี

ท่ีมีความจาํเป็นอาจเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไดอี้ก 1 คน 
42.2 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 1 คน  
ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นอาจเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไดอี้กไม่เกิน 2 คน 
42.3 กรณีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเป็นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษาพิเศษ ใหมี้อาจารย์

บณัฑิตศึกษาประจาํเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมอยา่งนอ้ย 1 คน 
ขอ้ 43 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง คณะกรรมการท่ีคณะแต่งตั้งข้ึนเพือ่ทาํการ 

สอบวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มี
จาํนวนและองคป์ระกอบดงัน้ี 

43.1 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทใหมี้คณะกรรมการสอบ จาํนวนไม่เกิน 4 คน แต่ไม่
ตํ่ากวา่ 3 คนประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนัอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการสอบ และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกัตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 

43.2 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ใหมี้คณะกรรมการสอบ จาํนวน 5 คนประกอบดว้ย 
อาจารยป์ระจาํ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั
อยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการสอบในนามผูแ้ทนคณะ และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 

ขอ้ 44 การเสนอหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเสนอหัวขอ้และเคา้โครง
วิทยานิพนธ์ได ้ตอ้งลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และดาํเนินการ 
ดงัน้ี 

44.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก 1 ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์ตอ้งสอบวดัคุณสมบติั
ผา่น/เป็นท่ีพอใจแลว้ 



44.2 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก 2 ตอ้งศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตและตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

44.3 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งสอบวดัคุณสมบติัผา่น/เป็นท่ีพอใจแลว้ และ
ตอ้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศตามประกาศคณะ 

44.4 การพิจารณาหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ี 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด 

44.5 หวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีจะเสนอขออนุมติั ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั แลว้จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือพิจารณา และใหน้าํ
ผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ 

44.6 การเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้
หากเป็นการเปล่ียนแปลงหัวขอ้วิทยานิพนธ์ หรือสาระสําคญัของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผล
วิทยานิพนธ์ท่ีลงทะเบียนผา่นมาทั้งหมดเป็นระดบัคะแนน U นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและยืน่ขออนุมติั
หวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยใหน้บัเวลาจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์
คร้ังสุดทา้ย 

ขอ้ 45 การสอบหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์และการสอบความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ 
45.1 นกัศึกษาปริญญาโท สอบหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ สาํหรับนกัศึกษา 
ปริญญาเอก สอบหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์และสอบความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ 
45.2 นกัศึกษาตอ้งยืน่คาํร้องพร้อมหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์โดยยอ่ตามรูปแบบท่ี

คณะกาํหนดจาํนวน 5 ชุดต่อคณะก่อนวนัสอบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการ และเม่ือไดรั้บอนุมติัใหมี้
การสอบ คณะจะประกาศวนั เวลา และสถานท่ีใหท้ราบโดยทัว่กนั 

45.3 การสอบหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน30 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ียื่นคาํร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และไดรั้บอนุมติัหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอ
มิฉะนั้นจะตอ้งเสนอหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ใหม่ 

45.4 หลงัจากเสร็จส้ินการสอบ ให้ประธานการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบ
หวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะเพื่อประกาศผล ถา้ผลการสอบหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์มี
การปรับปรุงแกไ้ข ใหน้กัศึกษาดาํเนินการแกไ้ขแลว้เสนอเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เพื่อ
รายงานคณะภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัประกาศผลสอบหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์4 

45.5 การสอบความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบความกา้วหนา้ใน
การทาํวิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา อนัจะส่งผลให้นกัศึกษาประสบความสาํเร็จใน
การทาํวิทยานิพนธ์มากข้ึน นักศึกษาตอ้งสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบ



วิทยานิพนธ์นักศึกษาจะขอสอบความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์ไดต้อ้งลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในหลกัสูตรนั้น 

45.6 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ ไปยงัคณะทนัทีหลงัจากเสร็จส้ินการสอบ 

45.7 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตอ้งแจง้ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการทาํ
วิทยานิพนธ์ไปยงัคณะ ก่อนวนัอนุมติัผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 

ขอ้ 46 การสอบวิทยานิพนธ์ 
46.1 นกัศึกษามีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ์ได ้ เม่ือนกัศึกษาทาํวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย

แลว้และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตใหส้อบและเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัน้ี 
46.1.1 ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
46.1.2 มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ครบตรงตามขอ้กาํหนดในหลกัสูตร 
46.1.3 ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัใหข้อสอบ

วิทยานิพนธ์ได ้
46.2 การยืน่คาํร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 

46.2.1 หลกัสูตรปริญญาโท ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องก่อนวนัสอบเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนัทาํการ 

46.2.2 หลกัสูตรปริญญาเอก ให้นกัศึกษายื่นคาํร้องก่อนวนัสอบเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนัทาํการ 

46.2.3 การยื่นคาํร้องขอสอบ ให้ยื่นพร้อมสาํเนาบทคดัยอ่ตามรูปแบบท่ีคณะ
กาํหนด จาํนวน 5 ชุด พร้อมทั้งวิทยานิพนธ์ฉบบัสอบ จาํนวนเท่ากบักรรมการสอบเพ่ือคณะจะได้
ดาํเนินการจดัส่งใหก้รรมการสอบ และอีก 1 เล่ม เพื่อใหค้ณะตรวจรูปแบบ นกัศึกษาตอ้งแกไ้ขรูปแบบให้
ถูกตอ้งตามท่ีคณะไดต้รวจสอบและเสนอแนะ 

46.2.4 เม่ือไดรั้บอนุมติัให้สอบวิทยานิพนธ์ คณะจะประกาศกาํหนดวนั เวลา
และสถานท่ีสอบใหท้ราบโดยทัว่กนัก่อนสอบ 7 วนั 

46.3 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอยา่งเปิดเผย นกัศึกษาและ
ผูส้นใจอ่ืนๆ สามารถเขา้ร่วมรับฟังไดต้ามกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ี ตามท่ีคณะกาํหนดในคาํสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยผูเ้ขา้ร่วมรับฟังไม่มีสิทธ์ิในการสอบถามเวน้แต่ไดรั้บอนุญาต
จากคณะกรรมการสอบ 

46.4 ในการสอบจะตอ้งมีคณะกรรมการสอบ ดงัน้ี 
46.4.1 ระดบัปริญญาโท ใหถื้อตามเกณฑใ์นขอ้ 43.1 
46.4.2 ระดบัปริญญาเอก ใหถื้อตามเกณฑใ์นขอ้ 43.2 



ขอ้ 47 การตดัสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
47.1 เม่ือการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จส้ิน ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปราย

แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตดัสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑด์งัน้ี 
47.1.1 “ผา่น” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบขอ้

ซกัถามไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ตอ้งมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมสาระสาํคญั 
นกัศึกษาสามารถจดัพิมพรู์ปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ส่งคณะไดท้นัที 

47.1.2 “ผา่นโดยมีเง่ือนไข” หมายถึง การท่ีนกัศึกษายงัไม่สามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นสมควรใหแ้กไ้ขหรือเพิ่มเติมสาระสาํคญั และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามท่ี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสนอแนะไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์กาํหนดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ในระดบัปริญญา
โทตอ้งไม่เกิน 60 วนัและในระดบัปริญญาเอกตอ้งไม่เกิน 90 วนั นบัจากวนัสอบวิทยานิพนธ์ 

47.1.3 “ไม่ผา่น” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์
ให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือไม่สามารถตอบขอ้ซักถามของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได ้ ซ่ึงแสดงว่านกัศึกษาผูน้ั้นไม่มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งสาระของ
วิทยานิพนธ์ท่ีตนไดท้าํกรณีท่ีนกัศึกษาสอบคร้ังแรกไม่ผา่น ใหน้กัศึกษายื่นคาํร้องขอสอบใหม่ไดอี้ก 1 
คร้ัง 

47.2 กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบติัตามการตดัสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ไม่ว่าจะเป็นกรณีสอบ “ ผา่นโดยมีเง่ือนไข 
”หรือสอบ “ไม่ผา่น” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดบัคะแนน F นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์และจดัทาํวิทยานิพนธ์ ภายใตห้ัวขอ้ใหม่ พร้อมทั้งเร่ิมขั้นตอนการทาํวิทยานิพนธ์ใหม่
ทั้งหมด 

47.3 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 
1 สปัดาห์นบัจากวนัสอบ 

ขอ้ 48 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
48.1 ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร ในกรณีท่ี

ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตรใหน้กัศึกษาแจง้ความประสงคเ์ป็นกรณีพิเศษต่อคณะ 
48.2 รูปแบบการจดัทาํรูปเล่มใหเ้ป็นไปตามคู่มือการจดัทาํวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยั 

ขอ้ 49 นกัศึกษาตอ้งส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ครบถว้นทุกคนจาํนวน 5 เล่ม พร้อมดว้ยแผ่นบนัทึกขอ้มูลวิทยานิพนธ์และบทคดัย่อตามแบบท่ี



กาํหนดให้คณะภายในวนัอนุมติัผลประจาํภาคการศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษามีขอ้ผูกพนัตอ้งมอบ
วิทยานิพนธ์ใหแ้ก่หน่วยงานใดใหน้กัศึกษาจดัส่งไปยงัหน่วยงานนั้นดว้ย 

ขอ้ 50 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีท่ีคณะไม่ไดรั้บเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์
พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลวิทยานิพนธ์ครบถว้นภายในกาํหนดเวลา 60 วนัสาํหรับปริญญาโท และ 90 วนั  
สําหรับปริญญาเอก หลงัจากวนัสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผล
วิทยานิพนธ์ท่ีลงทะเบียนผา่นมาทั้งหมดเป็นระดบัคะแนน F หากนกัศึกษายงัตอ้งการรับปริญญานั้นอีก 
นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเร่ิมขั้นตอนการทาํวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 

ขอ้ 51 ในกรณีท่ีสอบวิทยานิพนธ์แลว้ แต่ยงัไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะภายใน 
วนัอนุมติัผลประจาํภาคการศึกษา ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูน้ั้นยงัไม่สาํเร็จการศึกษานกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัแยง้กบัระยะเวลาในขอ้ 50 

ขอ้ 52 วิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะ จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ และให้
นบัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลยั 
นกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเร่ืองนั้น ๆสามารถนาํไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได ้แต่การ
นาํเน้ือหาหรือผลการศึกษาไปใชเ้พื่อประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนด กรณีท่ีการทาํวิทยานิพนธ์ไดรั้บทุนวิจยัท่ีมีขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ 

 
หมวดที ่9 

การทาํและการสอบการค้นคว้าอสิระ 
ขอ้ 53 การคน้ควา้อิสระเป็นการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาภายใตก้ารกาํกบัดูแลของอาจารยท่ี์

ปรึกษา การคน้ควา้อิสระอาจจะทาํในรูปของวิจยั การประยกุตท์ฤษฎี วิจยัปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียนชุด
การสอน ชุดฝึกอบรม กรณีศึกษา ส่ิงประดิษฐ ์ การรวบรวมและวิเคราะห์งานวิชาการ หรือการสร้าง
ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกัเห็นสมควร 

ขอ้ 54 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ประกอบดว้ยอาจารยบ์ณัฑิตศึกษาจาํนวน 1 หรือ 2 คน
ท่ีคณะแต่งตั้งข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีแนะนาํและควบคุมการทาํการคน้ควา้อิสระ 

ขอ้ 55 คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ หมายถึง คณะกรรมการท่ีคณะแต่งตั้งข้ึนเพื่อทาํการ
สอบการคน้ควา้อิสระ จาํนวนไม่เกิน 4 คน แต่ไม่ตํ่ากว่า 3 คน ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ อาจารยท่ี์
ปรึกษาคน้ควา้อิสระ ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อทาํ
หนา้ท่ีเป็นกรรมการสอบ และอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกัตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 

ขอ้ 56 การเสนอหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ นกัศึกษาจะเสนอหวัขอ้และเคา้โครงการ
คน้ควา้อิสระได ้ตอ้งลงทะเบียนการคน้ควา้อิสระ ในภาคการศึกษานั้นและดาํเนินการ ดงัน้ี 



56.1 ตอ้งศึกษารายวิชามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต และตอ้งมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

56.2 การพิจารณาหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ ให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด 

56.3 หวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระท่ีจะเสนอขออนุมติัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้จึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือพิจารณา และใหน้าํผลการพิจารณา
เสนอต่อคณะ 

56.4 การเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระท่ีไดรั้บอนุมติั
แลว้ หากเป็นการเปล่ียนแปลงหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระหรือสาระสาํคญัของหัวขอ้และเคา้
โครงการคน้ควา้อิสระ ใหก้ารประเมินผลการคน้ควา้อิสระท่ีลงทะเบียนผา่นมาทั้งหมดเป็นระดบัคะแนน 
Uนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและยืน่ขออนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระใหม่ โดยใหน้บัเวลาจาก
วนัท่ีไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระคร้ังสุดทา้ย 

ขอ้ 57 การสอบหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ 
57.1 การสอบหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัท่ียืน่คาํร้องขอสอบหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ และไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้
โครงการคน้ควา้อิสระท่ีเสนอ มิฉะนั้นตอ้งดาํเนินการเสนอหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระใหม่ 

57.2 ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้
อิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรหลงัจากเสร็จส้ินการสอบ ถา้ผลการสอบผา่น คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรจะดาํเนินการอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ แต่ถา้มีการปรับปรุงแกไ้ข ให้
นกัศึกษาดาํเนินการแกไ้ขแลว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ ภายใน  30 วนันบัตั้งแต่วนัสอบ เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแจง้
คณะ 

ขอ้ 58 การเรียบเรียงการคน้ควา้อิสระ ใหเ้ป็นไปตามคู่มือการจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระของ
มหาวิทยาลยั 

ขอ้ 59 การสอบการคน้ควา้อิสระ 
59.1 นกัศึกษามีสิทธ์ิขอสอบการคน้ควา้อิสระได ้ เม่ือนกัศึกษาทาํการคน้ควา้อิสระ

เรียบร้อยแลว้และเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัน้ี 
59.1.1 ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
59.1.2 มีคุณสมบติัครบตรงตามขอ้กาํหนดในหลกัสูตร 
59.1.3 ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระใหข้อสอบ

การคน้ควา้อิสระได ้



59.2 การยื่นคาํร้องขอสอบการคน้ควา้อิสระ นกัศึกษาตอ้งยื่นคาํร้องขอสอบก่อนวนั
สอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนัทาํการ พร้อมสาํเนาบทคดัยอ่ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด จาํนวน 
5 ชุดเม่ือไดรั้บอนุมติัใหมี้การสอบ คณะจะประกาศกาํหนดวนั เวลาและสถานท่ีสอบใหท้ราบโดยทัว่กนั
ก่อนสอบ7 วนั 

59.3 การสอบการคน้ควา้อิสระ ใหเ้ป็นการสอบแบบปากเปล่าอยา่งเปิดเผย ซ่ึงนกัศึกษา
และผูส้นใจอ่ืน ๆ สามารถเขา้ร่วมรับฟังไดต้ามกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีคณะกาํหนดในคาํสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ โดยผูเ้ขา้ร่วมรับฟังไม่มีสิทธ์ิในการสอบถามเวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 

ขอ้ 60 การตดัสินผลการสอบการคน้ควา้อิสระ 
60.1 เม่ือการสอบการคน้ควา้อิสระเสร็จส้ิน ให้คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตดัสินการสอบการคน้ควา้อิสระตามเกณฑด์งัน้ี 
60.1.1 “ผา่น” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาแสดงผลงานการคน้ควา้อิสระและตอบ

ขอ้ซกัถามไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ไม่ตอ้งมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติม
สาระสาํคญันกัศึกษาสามารถจดัพิมพรู์ปเล่มการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ส่งคณะได ้

60.1.2 “ผา่นโดยมีเง่ือนไข ” หมายถึง การท่ีนกัศึกษายงัไม่สามารถแสดงผลงาน
การคน้ควา้อิสระใหเ้ป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระไดอ้ยา่งสมบูรณ์คณะกรรมการ
สอบการคน้ควา้อิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แกไ้ขหรือเพิ่มเติมสาระสําคญั และ/หรือเรียบเรียงการ
คน้ควา้อิสระตามท่ีคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระเสนอแนะไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระกาํหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษาจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงการ
คน้ควา้อิสระ ซ่ึงตอ้งไม่เกิน45 วนันบัจากวนัสอบการคน้ควา้อิสระ 

60.1.3 “ไม่ผา่น” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการคน้ควา้
อิสระให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระและ/หรือไม่สามารถตอบขอ้ซักถามของ
คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระได ้ ซ่ึงแสดงว่านกัศึกษาผูน้ั้นไม่มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งสาระ
ของการคน้ควา้อิสระท่ีตนไดท้าํกรณีท่ีนกัศึกษาสอบคร้ังแรกไม่ผา่น ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องขอสอบใหม่
ไดอี้ก 1 คร้ัง 

60.2 กรณีท่ีนักศึกษาไม่ปฏิบติัตามการตดัสินผลการสอบการคน้ควา้อิสระของ
คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ “ผา่นโดยมี
เง่ือนไข”  หรือสอบ “ไม่ผา่น” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดบัคะแนน F นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการ
ลงทะเบียนการคน้ควา้อิสระและจดัทาํการคน้ควา้อิสระภายใตห้ัวขอ้ใหม่ พร้อมทั้งเร่ิมตน้ขั้นตอน 
การทาํการคน้ควา้อิสระใหม่ทั้งหมด 



60.3 ใหป้ระธานการสอบการคน้ควา้อิสระรายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัปดาห์
นบัจากวนัสอบ 

ขอ้ 61 นกัศึกษาตอ้งส่งผลงานการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ ท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบ
การคน้ควา้อิสระครบถว้นทุกคนจาํนวน 5 เล่มพร้อมดว้ยแผน่บนัทึกขอ้มูลการคน้ควา้อิสระและบทคดัยอ่
ตามรูปแบบท่ีกาํหนดใหค้ณะภายในวนัอนุมติัผลประจาํภาคการศึกษา ในกรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้ผกูพนัตอ้ง
มอบรายงานการคน้ควา้อิสระใหแ้ก่หน่วยงานใด ใหน้กัศึกษาจดัส่งไปยงัหน่วยงานนั้นดว้ย 

ขอ้ 62 การยกเลิกผลการสอบการคน้ควา้อิสระในกรณีท่ีคณะไม่ไดรั้บผลงานการคน้ควา้อิสระ
ฉบบัสมบูรณ์พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลการคน้ควา้อิสระครบถว้นภายในกาํหนดเวลา 60 วนัหลงัจากวนั
สอบการคน้ควา้อิสระผา่น คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคน้ควา้อิสระท่ีลงทะเบียนผา่น
มาทั้งหมดเป็นระดบัคะแนน F หากนกัศึกษายงัตอ้งการรับปริญญานั้นอีก นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและ
เร่ิมขั้นตอนการทาํการคน้ควา้อิสระใหม่ทั้งหมด 

ขอ้ 63 นกัศึกษาท่ีสอบการคน้ควา้อิสระแลว้ แต่ยงัไม่ส่งผลงานการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์
พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลการคน้ควา้อิสระครบถว้นต่อคณะภายในวนัอนุมติัผลประจาํภาคการศึกษาใหถื้อ
วา่นกัศึกษาผูน้ั้นยงัไม่สาํเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่ขดัแยง้กบัระยะเวลาใน ขอ้ 62 

ขอ้ 64 ผลงานการคน้ควา้อิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะแลว้ จึงจะถือวา่เป็นการคน้ควา้อิสระ 
ฉบบัสมบูรณ์และให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรในผลงาน
การคน้ควา้อิสระเป็นของคณะ นกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกัเร่ืองนั้น ๆ สามารถ
นาํไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได ้ แต่การนาํเน้ือหาหรือผลการศึกษาไปใชเ้พื่อประโยชน์อ่ืนใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด กรณีท่ีการทาํการคน้ควา้อิสระไดรั้บทุนวิจยัท่ีมีขอ้ผกูพนั
เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยัใหด้าํเนินการตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ 
 

หมวดที ่10 
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ขอ้ 65 การสาํเร็จการศึกษา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีจะสาํเร็จการศึกษาได ้ตอ้งมีคุณสมบติั
ทัว่ไปและปฏิบติัตามเง่ือนไขครบถว้น ดงัน้ี 

65.1 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร และสอบผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนดใน
หมวดการวดัผลและประเมินผลการศึกษา 

65.2 สอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน  ขอ้ 33 
65.3 มีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของวิชาท่ีกาํหนดตามหลกัสูตรระดบับณัฑิต ดงัน้ี 



65.3.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงตอ้งเรียนครบ
ตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดรั้บคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 

65.3.2 ปริญญาโท 
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่น การสอบปากเปล่าขั้น

สุดทา้ย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ย
ดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง
วิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

- แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผา่น การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์
จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  
(Proceeding) 

- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบั
คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผา่นการสอบประมวล
ความรู้ ( Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น ตอ้งสอบการ
คน้ควา้อิสระผา่น/เป็นท่ีพอใจ 

65.3.3 ปริญญาเอก 
- แบบ 1 สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ตามหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination )เพื่อเป็นผูมี้
สิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของ ผลงานไดรั้บ
การยอมรับใหตี้พิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหมี้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์น
วารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review ) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบั
คะแนนเฉล่ีย ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน หรือเทียบเท่า สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่ง
นอ้ย 1 ภาษา ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั 
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ย



ดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่งพิมพท์าง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง(Peer Review ) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้น 

65.4 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์/การคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีจดัพิมพต์าม
ขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลยั พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

65.5 กรณีท่ีเรียนรายวิชา หรือทาํกิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่นบัหน่วยกิต ตอ้งมี
ผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

65.6 ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีกาํหนดในขอ้ 10 
65.7 ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 

ขอ้ 66 การขออนุมติัประกาศนียบตัรหรือปริญญา 
66.1 นกัศึกษาผูค้าดว่าจะสาํเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาํร้องแสดง

ความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัส้ินภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะ
สาํเร็จการศึกษานั้น 

66.2 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมติัประกาศนียบตัรหรือปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลยั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

66.2.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามขอ้ 65 
66.2.2 ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลยัครบถว้น 
66.2.3 ไม่คา้งชาํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหน้ีสินกบัมหาวิทยาลยั 
66.2.4 เป็นผูไ้ม่อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการทางวินยันกัศึกษา 
 

 
 
 
 
 


