คูมือการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร&
เลขที่ ๔๒๒ ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร (๐) ๓๘๕-๓๕๔๓๐
เว็บไซต http://grad.rru.ac.th

สารบัญ
หมวด ๑ หมวดทั่วไป
หมวด ๒ ระบบการศึกษา
หมวด ๓ หลักสูตรการศึกษา
หมวด ๔ การรับเขาเปBนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
หมวด ๕ การลงทะเบียน
หมวด ๖ การพนสภาพนักศึกษา
หมวด ๗ คุณสมบัติผูสอนและการจัดผูสอน
หมวด ๘ การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
หมวด ๙ การวัดและประเมินผลการศึกษา
หมวด ๑๐ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

หน(า
๑
๒
๓
๕
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๖
๑๙

คํานํา
โดยเปBนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชอยูQในปRจจุบัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงไดจัดทําคูQมือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีจุดมุQงหมายเพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การดําเนินการ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ การสําเร็จการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งคูQมือเลQมนี้
มีสQวนประกอบดังนี้
หมวด ๑ หมวดทั่วไป
หมวด ๒ ระบบการศึกษา
หมวด ๓ หลักสูตรการศึกษา
หมวด ๔ การรับเขาเปBนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
หมวด ๕ การลงทะเบียน
หมวด ๖ การพนสภาพนักศึกษา
หมวด ๗ คุณสมบัติผูสอนและการจัดผูสอน
หมวด ๘ การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
หมวด ๙ การวัดและประเมินผลการศึกษา
หมวด ๑๐ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
คณะผูจัดทําหวังเปBนอยQางยิ่งวQา คูQมือเลQมนี้จะอํานวยประโยชนตQอผูที่เกี่ยวของทุกทQาน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

-๑-

หมวด ๑ หมวดทั่วไป
ขอ ๑ คูมือนี้เรียกวา “คูมือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ คูมือนี้ใชกับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแตป2การศึกษา ๒๕๕๔ เป3นตนไป
ขอ ๓ นิยามศัพท6เฉพาะ
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6
“คณะกรรมการประจํา” หมายความวา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร6 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ใหปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใดในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6
“อาจารย6ประจํา” หมายความวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 ซึ่งสอน
หรือปฏิบัติหนาที่อื่นในหลักสูตรตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย และใหหมายความรวมถึงอาจารย6ประจํา
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีสัญญาความตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6
ในการจัดการศึกษาหรือการวิจัยรวมกันในหลักสูตรนั้นๆ ตลอดจนบุคลากรของหนวยงานอื่นที่มีสัญญา
ความตกลงในลักษณะดังกลาว
“อาจารย6พิเศษ” หมายความวา ผูซึ่งอธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย จากบุคคลซึ่งมิไดเป3นอาจารย6ประจําใหทําหนาที่สอนนักศึกษา และรับผิดชอบรายวิชา
ตามความเชี่ยวชาญของตน ในแตละภาคการศึกษา
“อาจารย6ประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารย6ประจําของมหาวิทยาลัย ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
“คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ที่ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ

-๒-

หมวด ๒ ระบบการศึกษา
ขอ ๔ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบงเป3นสองประเภทการศึกษา ดังนี้
(๑) การศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคปกติ ใชระบบ
ทวิภาค ป2การศึกษาหนึ่งแบงออกเป3น ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒
มีระยะเวลาเรียนรวมทั้งเวลาสอบแตละภาค ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห6 มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษา
ฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ ๒ ได ซึ่งกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกติ
(๒) การศึ กษาภาคพิ เ ศษ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาใหกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ
โดยใชระบบไตรภาค ป2 การศึ กษาหนึ่ ง แบงออกเป3 น ๓ ภาคการศึ ก ษา คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓ มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้งเวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา
๑๕ สัปดาห6 โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร6-วันอาทิตย6 หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร6-ศุกร6
นอกเวลาราชการ
ขอ ๕ การคิดหนวยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปJญหา ไมนอยกวาสิบหาชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ชเวลาฝL ก หรื อ ทดลองไมนอยกวาสามสิ บ ชั่ ว โมงตอ
ภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝL กงานหรื อการฝL ก ภาคสนามที่ ใ ชเวลาฝL ก ไมนอยกวาสี่ สิ บ หาชั่ ว โมงตอ
ภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
(๕) การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๖) วิทยานิพนธ6ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

-๓-

หมวด ๓ หลักสูตรการศึกษา
ขอ ๖ โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบงเป3น ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
๒๔ หนวยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเป3น ๒ แผน คือ
แผน ก เป3นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ6 ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ6ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
โดยมหาวิ ทยาลัย อาจกําหนดใหเรีย นรายวิชาเพิ่มเติ ม หรือทํากิจ กรรมทางวิชาการอื่ นเพิ่มขึ้นได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ6ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ
ตองศึกษารายวิชาสัมพันธ6 และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
แผน ข เป3นแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ6
แตตองทําการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก แบงการจัดการศึกษาเป3น ๒ แบบ โดยเนนการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป3นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ6ที่กอใหเกิด
ความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ6 ไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ6 ไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ6 ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป3นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ6ที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ6 ไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ6 ไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ6 ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน

-๔-

ขอ ๗ กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
สามป2การศึกษา
(๒) ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกินหาป2การศึกษา
(๓) ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาใหใชเวลาศึกษา ไมเกินแปดป2การศึกษา
สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอ ใหใชเวลาศึกษาไมเกินหกป2การศึกษา

-๕-

หมวด ๔ การรับเขาเปนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ขอ ๘ ผูสมัครเขาเป3นนักศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท เป3นผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมี
คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเป3นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่น
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ตองเป3นผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมากขึ้นไป
(คาระดับชั้น ๓.๕๐ ขึ้นไป) เขาศึกษาในบางหลักสูตร โดยตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๙ วิธีการรับสมัครนักศึกษา
(๑) การรับสมัครนักศึกษาใชวิธีการและหลักเกณฑ6ในการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามขอเสนอจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามขอ ๘ ตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบ โดยตองชําระคาหนวยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเป3นนักศึกษา
(๑) ผูสมัครเป3นนักศึกษาจะมีสภาพเป3นนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเป3นนักศึกษาแลว
(๒) ผูสมัครเป3นนักศึกษาตองรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป3นนักศึกษาดวยตนเอง
พรอมหลักฐาน และชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 ตาม วัน เวลาและสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) ผูสมัครเป3นนักศึกษาภาคพิเศษจะขึ้นทะเบียนเป3นนักศึกษา เกินกวาหนึ่งสาขาวิชา
ไมได แตนักศึกษาภาคปกติอาจขึ้นทะเบียนเป3นนักศึกษาเขาศึกษาสาขาวิชาอื่นในประเภทการศึกษา
ภาคพิเศษได
ในกรณีที่ผูสมัครเป3นนักศึกษาที่ไมมาขึ้นทะเบียนเป3นนักศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเป3นลายลักษณ6อักษรภายใน
เจ็ดวัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว และตองมารายงานตัวภายในเจ็ดวัน นับจาก
วันที่ไดรับแจงผลการอนุมัติใหมารายงานตัวจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
(๑) การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
(ก) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป3น คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
อาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเป3นนักศึกษาภาคพิเศษได โดยการเสนอของ

-๖-

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาตองปฏิบัติตาม ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
(ข) นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเป3นนักศึกษาภาคปกติไมได
ขอ ๑๒ การโอนหนวยกิต
(๑) นักศึกษาหลักสูต รประกาศนีย บัต รบัณฑิต หลักสูต รปริญ ญาโท หลักสูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก สามารถโอนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตร
ที่เคยศึกษามาแลวที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา B มาเป3นหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาได ทั้งนี้
ตองเป3นรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกินหาป2 และจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอนตองไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน
(๒) การโอนหนวยกิตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและ
มาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นได ตามวิธีการ หลักเกณฑ6
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ นักศึกษาสามารถยายสาขาวิชาได โดยดําเนินการยื่นคํารองหรือขอยายสาขาวิชาและ
ผานการคั ด เลื อกตามหลั กเกณฑ6 ที่มหาวิ ทยาลั ย กํา หนด ทั้ ง นี้ ต องดํา เนิ น การภายใน ๑ เดื อ น
ของการเป3นนักศึกษาใหม

-๗-

หมวด ๕ การลงทะเบียน
ขอ ๑๔ การลงทะเบียนรายวิชา แบงประเภทไดดังนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
การลงทะเบี ย นเรี ย นนอยกวา ๕ หนวยกิ ต อาจทําไดเฉพาะภาคการศึ กษา
ที่นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา
การลงทะเบีย นเรีย นที่มีจํา นวนหนวยกิต นอยหรือมากกวาเกณฑ6ที่กํา หนด
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๕ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าสองสาขาวิ ช าตองมี จํา นวนหนวยกิ ต
แตละภาคการศึกษารวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษาตาม ขอ ๑๔
ขอ ๑๖ การกําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหเป3นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณ6ไมเกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปTด
ภาคการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ6ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตามกฎหมาย
วาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองจายคาปรับ
ตามกฎหมายวาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๑๗ นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารย6ที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ ในแตละ
ภาคการศึ กษากอนการลงทะเบีย นเรี ยนรายวิช า ถารายวิช าในหลั กสู ต รมี ขอกํ าหนดวาตองเรี ย น
รายวิชาเป3นลําดับ นักศึกษาตองเรียนและสอบไดวิชาลําดับแรกกอน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาลําดับถัดไป
ขอ ๑๘ นักศึกษาที่จําเป3นตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไมใชรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ใหชําระคาหนวยกิตตามระดับของวิชาที่เรียนโดยระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนวาเป3นการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
ขอ ๑๙ การเพิ่ม ถอน รายวิชา หรือยกเลิกรายวิชา
(๑) การเพิ่ม ถอน รายวิชา ตองกระทําภายในสามสัปดาห6แรกของภาคการศึกษา
และตองไดรับความยินยอมจากอาจารย6ที่ปรึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวแจงนายทะเบียน
ดําเนินการ
(๒) การยกเลิกรายวิชาตองกระทําภายในสัปดาห6ที่ ๙ ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห6ที่ ๓ ของภาคการศึกษาฤดูรอน
(๓) การยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาในขอ ๑๙(๒) จะกระทํามิได เวนแต
จะยกเลิกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กอนสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัป ดาห6สํา หรับภาคการศึกษาปกติ และไมนอยกวาหนึ่งสัป ดาห6
สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน

-๘-

ขอ ๒๐ นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนคาลงทะเบียนรายวิชา ไดเต็มจํานวนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา
หรือ รายวิชาที่นักศึกษาถอนภายในสามสัปดาห6แรกของภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ยกเลิกรายวิช าภายหลั งกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๑๙ (๓) ไมมีสิทธิ์
ขอคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๑ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จ
การศึกษาตองชําระคารักษาสภาพ คาบํารุงมหาวิทยาลัย และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคการศึกษาที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือภายในสัปดาห6ที่สองนับจากวันเปTด
ภาคการศึกษาฤดูรอน หากไมดําเนินการตามกําหนดจะตองพนสภาพนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่มีเหตุจําเป3นไมสามารถมาเรียนไดในภาคการศึกษาใด ตองลาพัก
การเรียน โดยชําระคารักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย กํา หนด และคาธรรมเนีย มอื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเฉพาะภาคการศึกษานั้นเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา และใหนับระยะเวลาที่รักษา
สภาพนักศึกษารวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย

-๙-

หมวด ๖ การพนสภาพนักศึกษา
ขอ ๒๒ นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาในกรณีตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก
(๓) ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป3นนักศึกษา
(๔) ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
(๕) เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังวาเป3นผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๘
(๖) เมื่อคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา ๓.๐๐ ใน ๓ ภาคการศึกษาติดตอกัน
(๗) ไมผานการสอบประมวลความรู หรือการสอบวัดคุณสมบัติ
(๘) ไมสําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาตาม ขอ ๗ หรือไดผลการประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธ6ระดับชั้นไมผาน
(๙) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง

-๑๐-

หมวด ๗ คุณสมบัติผูสอนและการจัดผูสอน
ขอ ๒๓ คุณสมบัติอาจารย6ประจําและการจัดผูสอน
(๑) สํา เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขาวิ ช าที่ เ ปT ด สอน หรื อ สาขาวิ ช า
ที่สัมพันธ6กัน หรือ
(๒) สําเร็จการศึ กษาในระดั บ ปริญ ญาโท และมีตํา แหนงทางวิช าการไมต่ํา กวา
รองศาสตราจารย6ในสาขาวิชาที่เปTดสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน
(๓) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปTดสอน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย6
(๔) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปTดสอน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน มีผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับบทความ หรือเอกสาร หรือตํารา หรืองานวิจัย
และมีประสบการณ6การสอน / งานดานวิชาการอยางนอยหาป2 ใหทําหนาที่เป3นผูชวยสอน
ขอ ๒๔ คุณสมบัติอาจารย6พิเศษ
(๑) สําเร็จ การศึกษาในระดั บปริ ญญาเอก หรื อมีตําแหนงทางวิช าการไมต่ํา กวา
รองศาสตราจารย6ในสาขาวิชาที่เปTดสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กันหรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย6 หรือมีงานวิจัย ความชํานาญการ เป3นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในสายตรง
หรือเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปTดสอน
ขอ ๒๕ หลักเกณฑ6การจัดผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูสอนที่เป3นอาจารย6ประจําหรืออาจารย6พิเศษตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน และตองมีประสบการณ6ดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ผูสอนที่เป3นอาจารย6ประจําหรืออาจารย6พิเศษตองมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญ ญาเอก หรือเทีย บเทา หรือดํา รงตํา แหนงทางวิช าการไมต่ํา กวารองศาสตราจารย6
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน และตองมีประสบการณ6ดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) การจัดผูสอนที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒๓ และ ขอ ๒๔ ตองจัดอยางนอย ๒ คน
ตอ ๑ รายวิชา

-๑๑-

หมวด ๘ การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ3
หรือการคนควาอิสระ
ขอ ๒๖ การสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(๑) นักศึกษาสอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑ6ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจากสถาบัน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาษาตางประเทศโดยไมนับหนวยกิตที่มีเวลาเรียน
สัปดาห6ละไมนอยกวาสามชั่วโมง ตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติและไดรับการประเมิน
ผลการเรียนระดับชั้น S
(๓) นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาตางประเทศ ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ
การอาน การใชภาษาไมนอยกวา ๘ หนวยกิต
ขอ ๒๗ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ใหดําเนินการเฉพาะ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ข โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบประมวลความรูทุกภาคการศึกษา สวนวิธีการและ
หลักเกณฑ6การสอบใหเป3นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑) นักศึกษาที่เ รีย นตามหลักสูต รปริญ ญาโท แผน ข ตองสอบประมวลความรู
เพื่อมีสิทธิ์ทําการคนควาอิสระ
(๒) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรูตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
(ก) เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบประมวลความรูได
ขอ ๒๘ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใหดําเนินการเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาเอก โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาห6ที่สิบหาทุกภาคการศึกษา สวนวิธีการ
และหลักเกณฑ6การสอบใหเป3นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑) นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป3นผูมีสิทธิ์
ขอทําวิทยานิพนธ6
(๒) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
(ก) เรียนรายวิชาบังคับหรือวิชาแกนครบตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีผลการเรียน
คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบวัดคุณสมบัติได
(๓) นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติ ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายในสัปดาห6
ที่สี่ของภาคการศึกษาที่ประสงค6จะสอบ โดยผานความเห็นชอบของอาจารย6ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
(๔) คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แตงตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ดํา เนิ น การสอบตามที่
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอ

-๑๒-

(๕) นักศึกษาที่สอบไมผานหรือนักศึกษาที่ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวา
สอบวัดคุณสมบัติไมผาน มีสิทธิ์สอบใหมไดไมเกินสองครั้ง
ขอ ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6ระดับปริญญาเอก ประกอบดวย อาจารย6ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ6หลักหนึ่งคน และอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6รวม (ถามี)
อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หลัก ตองเป3นอาจารย6ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ6 กั น และตองมี ป ระสบการณ6 ใ นการทํา วิ จั ย ที่ ไ มใชสวนหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญาหรือเป3นผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6รวม (ถามี) ตองเป3นอาจารย6ประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน และตองมีประสบการณ6
ในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป3นผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขอ ๓๐ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6 และคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ระดับปริญญาโท ประกอบดวยอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก
หนึ่งคน อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี)
อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หลักตองเป3นอาจารย6ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน และตองมีประสบการณ6ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือเป3นผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6รวม (ถามี) ตองเป3นอาจารย6ประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพัน ธ6กัน และตองมีป ระสบการณ6
ในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป3นผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขอ ๓๑ ใหนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เสนอชื่อเรื่อง และรายชื่ออาจารย6
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ในกรณีที่คณบดีมีความเห็นแยงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ6 ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ ใหเสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และถือวาเป3นที่สุด
ใหนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบในแตละหมวดวิชา
และสอบผานการสอบประมวลความรู เสนอชื่อเรื่องการคนควาอิสระ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ ที่มีองค6ประกอบตามขอ ๓๐ เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ ๓๒ ภาระงานอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6และการคนควาอิสระ
(๑) ใหอาจารย6ห นึ่งคน เป3น ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ6ข องนัก ศึกษาไดไมเกิน หาคน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย6ประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวาหาคน ใหอยูในดุลยพินิจ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แตตองไมเกินสิบคน
(๒) ใหอาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระหนึ่งคนเป3นที่ปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาไดไมเกินสิบหาคน

-๑๓-

กรณีอาจารย6หนึ่งคน เป3นที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ6 และการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ6หนึ่งคน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระสามคน ทั้งนี้
ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
อาจารย6ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6และ/หรือ
อาจารย6ผูสอบวิทยานิพนธ6 และ/หรืออาจารย6ผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หลักตองมี
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6ทางวิชาการ ซึ่งเป3นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป3น
ผลงานที่ชี้ชัดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาได
ในกรณีที่เป3นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและมีความจําเป3นอยางยิ่ง อาจแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาที่เ ป3น อาจารย6ที่ป รึกษาหลักได โดยตองไดรับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง จากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป3นกรณีๆ ไป
ขอ ๓๓ การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ6หรือเคาโครงการคนควาอิสระ
(๑) ใหนักศึกษาขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ6หรือเคาโครงการคนควาอิสระ ที่ไดรับ
อนุมัติจากอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6 หรืออาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
ของประธานสาขาวิชาเสนอตอคณบดี บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยพิ จารณาแตงตั้ งคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ6หรือเคาโครงการคนควาอิสระ
(๒) คณะกรรมการสอบเคาโครงวิ ท ยานิ พ นธ6 หรื อ เคาโครงการคนควาอิสระ
ประกอบดวย กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยสี่คน โดยมีประธานสาขาวิชา เป3นประธาน
กรรมการ และเลขานุการผู รับ ผิด ชอบหลักสูต ร เป3น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเป3นกรรมการ ทั้งนี้ อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หลัก และอาจารย6ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ6รวม เป3นคณะกรรมการสอบดวย
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบ เคาโครงวิทยานิพนธ6หรือการคนควาอิสระมีมติใหแกไข
เคาโครงวิทยานิพนธ6หรือการคนควาอิสระ ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขตามมติใหเรียบรอยภายใน
หกสิบวัน โดยผานความเห็นชอบอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
และคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ ๓๔ ใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ6หรือเคาโครงการคนควาอิสระ
ของนักศึกษาที่ดําเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบภายในหกสิบวัน นับจากวันสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ6หรือเคาโครงการคนควาอิสระ เพื่อดําเนินการขออนุมัติทําวิทยานิพนธ6หรือการคนควาอิสระ
เอกสารวิ ท ยานิ พ นธ6 ห รื อ เอกสารการคนควาอิ ส ระ ใหจั ด ทํ า เป3 น ภาษาไทย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหจัดทําเป3นภาษาอังกฤษได ในกรณีที่มี
ความจําเป3นและมีเหตุผลสมควร โดยการเสนอของอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หลักหรืออาจารย6ที่ปรึกษา
การคนควาอิสระหลัก
ขอ ๓๕ ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลความจําเป3นตองเปลี่ยนแปลงอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6
หรืออาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ใหเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร

-๑๔-

ขอ ๓๖ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทํา วิทยานิพ นธ6ห รือการคนควาอิส ระ
ตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรผานอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หลักและอาจารย6ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ6รวมทุกภาคการศึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละสองครั้ง
ขอ ๓๗ ใหนักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ6 หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
ของอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิส ระ และประธานสาขาวิช า
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6หรือการคนควาอิสระ
ขอ ๓๘ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6 หรือคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระ ที่มีองค6ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6 ระดับปริญญาเอก ประกอบดวย
(ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ6กัน และตองมีประสบการณ6ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(ข) กรรมการ ที่เป3นอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หลัก
(ค) กรรมการ ที่เป3นอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6รวม (ถามี)
(ง) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารย6ที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคน
(จ) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6 และตองมีประสบการณ6
ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6 ระดับปริญญาโท ประกอบดวย
(ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน และตองมีประสบการณ6ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(ข) กรรมการ ที่เป3นอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6หลัก
(ค) กรรมการ ที่เป3นอาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6รวม (ถามี)
(ง) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารย6ที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคน
(จ) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6 และตองมีประสบการณ6
ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ประกอบดวย
(ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน และตองมีประสบการณ6ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(ข) กรรมการ ที่เป3นอาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก
(ค) กรรมการ ที่เป3นอาจารย6ที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี)

-๑๕-

(ง) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในหรือกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารย6ที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคนที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เป3นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย6 และตองมีประสบการณ6ในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
การสอบวิทยานิพนธ6หรือการสอบการคนควาอิสระจะกระทําไดก็ตอเมื่อกรรมการ
มาปฏิบัติหนาที่ครบตามจํานวนที่ไดรับการแตงตั้ง
ขอ ๓๙ การขอสอบวิ ทยานิ พนธ6 หรื อสอบการคนควาอิ ส ระ นั ก ศึ ก ษาตองมี ร ะยะเวลา
การทําวิทยานิพนธ6หรือการคนควาอิสระ นับแตวันอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ6 หรือเคาโครง
การคนควาอิสระถึงวันสอบตามเกณฑ6 ตอไปนี้
(๑) การขอสอบการคนควาอิสระที่มีหนวยกิตไมเกิน ๖ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๒ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
(๒) การขอสอบวิทยานิพนธ6ที่มีหนวยกิตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ตองมีร ะยะเวลา
ไมนอยกวา ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๔ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
(๓) การขอสอบวิทยานิพนธ6 ที่มีหนวยกิตจํานวน ๑๖-๓๐ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๖ เดือนสําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๘ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
(๔) การขอสอบวิทยานิพนธ6ที่มีหนวยกิตจํานวน มากกวา ๓๐ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๙ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและไมนอยกวา ๑๒ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6 คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สงผลการสอบ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในสิบหาวันนับจากวันสอบ
ขอ ๔๐ ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธ6หรือการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ6ที่ไดแกไขตามมติของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6หรือคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทย
และบทคัดยอภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไฟล6ขอมูล (Document file) ตอบัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนที่กําหนด
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสอบ หากเกินกําหนดใหเสียคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๑ วิทยานิพนธ6หรือการคนควาอิสระ หรือผลงานที่เกิดจากการทํา วิทยานิพนธ6หรือ
การคนควาอิสระใหเป3นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

-๑๖-

หมวด ๙ การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๔๒ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
ขอ ๔๓ ระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา
(๑) ระบบการใหคะแนนแตละรายวิชา ใหเป3นแบบระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้น
ความหมาย
คาระดับชั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
(๒) การประเมินผลการเรียนรายวิชาโดยไมมีคาระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้น
ความหมาย
S
ผลการเรียนเป3นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการเรียนไมเป3นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ6 (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
AU
การลงทะเบียนเรียนเป3นพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
(๓) การให F กระทําในกรณีตอไปนี้
(ก) นักศึกษาขาดสอบประจําภาคการศึกษา โดยไมไดรับ อนุมัติจ ากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
(ข) นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑ6ในขอ ๒๖
(ค) นักศึกษาทุจริตในการสอบ
(ง) นักศึกษาที่ไดรับการใหคะแนนระดับชั้น I แตมิไดดําเนินการขอประเมินผล
เพื่อแกระดับชั้น I ใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน
(๔) การให S หรือ U กระทําไดในการใหคะแนนรายวิชาเรียนที่ไมนับหนวยกิต หรือ
ในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
(๕) การให I ในรายวิชาทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค
(ข) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป3นสวนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ ยังไมสมบูรณ6

-๑๗-

นักศึกษาที่ไดคะแนนระดับชั้น I ตองดําเนินการเพื่อใหมีการเปลี่ยนระดับชั้น I
ใหเสร็จสิ้น ภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวใหนายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I
เป3น F
(๖) การให W ในรายวิชาทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาเพิ่ม ถอนรายวิชา
(ข) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
(ค) นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียน
(ง) นักศึกษาตาม (๕)(ก)ที่ไมสามารถดําเนินการเปลี่ยนระดับชั้น I ไดภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป เนื่องจากปzวยหรือมีเหตุสุดวิสัย
(๗) การให AU ทําไดในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเป3นพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต
ขอ ๔๔ การประเมินผลการสอบพิเศษ
ใหกระทําเป3นแบบระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้น
ความหมาย
PD
ผานอยางยอดเยี่ยม (Pass with distinction)
P
ผาน (Pass)
F
ไมผาน (Fail)
ขอ ๔๕ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ6หรือการคนควาอิสระ แบบระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้น
ความหมาย
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
B
ดี (Good)
Pass
ผาน (Pass)
Fail
ไมผาน (Fail)
ทั้งนี้ ผลการประเมินวิทยานิพนธ6และการประเมินการคนควาอิสระระดับปริญญาโท
ตองผาน สองในสาม สําหรับปริญญาเอก ตองผานสามในสี่
ขอ ๔๖ การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาระดับชั้นเฉลี่ย
(๑) การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับชั้นเฉลี่ย ใหนับรวม
หนวยกิต รายวิชาที่มีคาระดับชั้นที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดรวมทั้งรายวิชาที่เรียนซ้ํา
(๒) การนั บ จํา นวนหนวยกิ ต สะสมเพื่ อ ใหครบตามจํา นวนหนวยกิ ต ที่ กํา หนด
ในหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตรายวิชาที่สอบไดระดับชั้น C ขึ้นไปเทานั้น
(๓) คาระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
(๔) คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทาย
การคํา นวณคาระดั บ ชั้ น เฉลี่ ย รายภาคการศึ ก ษา และคาระดั บ ชั้ น เฉลี่ ย สะสม
ไมนับจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่ได I มาคํานวณ

-๑๘-

ขอ ๔๗ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับที่สอบไดต่ํากวาระดับชั้น B หรือรายวิชา
เลือกที่สอบไดต่ํากวาระดับชั้น C หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนรายวิชาดังกลาวก็ได
โดยใหอยูในดุลพินิจของอาจารย6ที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกอน
ลงทะเบียนเรียน
ขอ ๔๘ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสั่งใหนักศึกษาที่ทุจริตดวยประการใดๆ ก็ต ามเกี่ย วกับ
การสอบทุกชนิด ตกในรายวิชาหรือพักการเรียน

-๑๙-

หมวด ๑๐ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ขอ ๔๙ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรไดตองมี
คุณสมบัติดังนี้
(๑) มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา
(๒) ไมเป3นผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๓) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และมีคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๔) ระดับปริญญาโท
(ก) แผน ก แบบ ก ๑ ที่ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ6ระดับผานขึ้นไป
และผลงานวิทยานิพนธ6ไดรับการตีพิมพ6 หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
(ข) แผน ก แบบ ก ๒ ศึ ก ษารายวิ ช าครบถวนตามที่ กํา หนดในหลั ก สู ต ร
โดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ และสอบวิทยานิพนธ6ผานขั้นสุดทาย
โดยผลงานวิทยานิพนธ6จะตองไดรับการตีพิมพ6 หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับ การยอมรั บใหตีพิมพ6ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ6 ทางวิ ช าการ หรื อเสนอตอที่ป ระชุ มวิ ช าการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
(ค) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยมีผลการเรียน
ระดับ ชั้น เฉลี่ย สะสมไมต่ํา กวา ๓.๐๐ และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมทั้งเสนอและสอบการคนควาอิสระ
ผานขั้นสุดทาย
(๕) ระดับปริญญาเอก
(ก) แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษาตามหลักเกณฑ6และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ
สอบวิทยานิพนธ6ผานขั้นสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธ6จะตองไดรับ การตีพิมพ6 หรือดํา เนิน การ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอก (Peer Review) ซึ่งเป3นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง กอนการตีพิมพ6
(ข) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูต ร โดยจะตองมี
ผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา
ตามหลักเกณฑ6และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย กํา หนด สอบผานการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying
Examination) และสอบวิทยานิพนธ6ผานขั้นสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธ6จะตองไดรับการตีพิมพ6
หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก (Peer Review) ซึ่งเป3นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง
กอนการตีพิมพ6

-๒๐-

ใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๕๐ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาที่อนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ขอ ๕๑ การใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา ที่ยื่นความจํานงขอรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรเฉพาะผูมีคุณสมบัติครบตามขอ ๕๐ วรรคหนึ่ง เพื่อขออนุมัติการใหปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย

