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คํานํา 
  
 โดยเปBนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ�  วิธีการ  และข้ันตอนการดําเนินงานด�านการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให�สอดคล�องกับเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใช�อยูQในปRจจุบัน  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  จึงได�จัดทําคูQมือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีจุดมุQงหมายเพื่อให�บัณฑิตวิทยาลัย  อาจารย�  และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ถือปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  การดําเนินการ
เก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ�หรือการค�นคว�าอิสระ  การสําเร็จการศึกษา  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ซ่ึงคูQมือเลQมนี้
มีสQวนประกอบดังนี้ 
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  หมวด ๑๐ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร           
  
  คณะผู�จัดทําหวังเปBนอยQางยิ่งวQา  คูQมือเลQมนี้จะอํานวยประโยชน�ตQอผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกทQาน 
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-๑- 
 

หมวด ๑ หมวดท่ัวไป 
 
 ข�อ ๑  คู	มือนี้เรียกว	า “คู	มือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”  
 ข�อ ๒  คู	มือนี้ใช�กับนักศึกษาท่ีเข�ารับการศึกษาต้ังแต	ป2การศึกษา ๒๕๕๔ เป3นต�นไป 
 ข�อ ๓  นิยามศัพท6เฉพาะ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว	า  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว	า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 
  “สภาวิชาการ”  หมายความว	า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 
  “คณะกรรมการประจํา”  หมายความว	า  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6  
  “ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ”  หมายความว	า  ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร6 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต	งต้ังจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 หรือผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ให�ปฏิบัติหน�าท่ีหนึ่งหน�าท่ีใดในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 
  “อาจารย6ประจํา”  หมายความว	า  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 ซ่ึงสอน
หรือปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนในหลักสูตรตามภาระงานท่ีได�รับมอบหมาย และให�หมายความรวมถึงอาจารย6ประจํา
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีสัญญาความตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6
ในการจัดการศึกษาหรือการวิจัยร	วมกันในหลักสูตรนั้นๆ ตลอดจนบุคลากรของหน	วยงานอ่ืนท่ีมีสัญญา
ความตกลงในลักษณะดังกล	าว 
  “อาจารย6พิเศษ”  หมายความว	า  ผู�ซ่ึงอธิการบดีแต	งต้ังตามคําแนะนําของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย จากบุคคลซ่ึงมิได�เป3นอาจารย6ประจําให�ทําหน�าท่ีสอนนักศึกษา และรับผิดชอบรายวิชา
ตามความเชี่ยวชาญของตน ในแต	ละภาคการศึกษา 
   “อาจารย6ประจําหลักสูตร”  หมายความว	า  อาจารย6ประจําของมหาวิทยาลัยท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
  “คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว	า  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ท่ีทําหน�าท่ีบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “อธิการบดี”  หมายความว	า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 
  “นักศึกษา”  หมายความว	า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว	า  การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว	า  การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 

 

 
 
 
 

 



-๒- 
 

หมวด ๒ ระบบการศึกษา 
 

 ข�อ ๔  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ	งเป3นสองประเภทการศึกษา ดังนี้ 
 (๑)  การศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให�กับนักศึกษาภาคปกติ  ใช�ระบบ
ทวิภาค ป2การศึกษาหนึ่งแบ	งออกเป3น ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี  ๑  และภาคการศึกษาท่ี  ๒  
มีระยะเวลาเรียนรวมท้ังเวลาสอบแต	ละภาค  ไม	น�อยกว	า  ๑๕ สัปดาห6  มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษา
ฤดูร�อนต	อจากภาคการศึกษาท่ี ๒ ได� ซ่ึงกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน	วยกิต  โดยมีสัดส	วนเทียบเคียงกันได�
กับการศึกษาภาคปกติ   
 (๒)  การศึกษาภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให�กับนักศึกษาภาคพิเศษ 
โดยใช�ระบบไตรภาค  ป2การศึกษาหนึ่งแบ	งออกเป3น ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๓ มีระยะเวลาการศึกษารวมท้ังเวลาสอบภาคการศึกษาละไม	น�อยกว	า 
๑๕ สัปดาห6 โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร6-วันอาทิตย6 หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร6-ศุกร6 
นอกเวลาราชการ 
 ข�อ ๕  การคิดหน	วยกิต 
  (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช�เวลาบรรยายหรืออภิปรายปJญหา ไม	น�อยกว	าสิบห�าชั่วโมง
ต	อภาคการศึกษา ให�มีค	าเท	ากับ ๑ หน	วยกิตระบบทวิภาค 
  (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช�เวลาฝLกหรือทดลองไม	น�อยกว	าสามสิบชั่วโมงต	อ
ภาคการศึกษา ให�มีค	าเท	ากับ ๑ หน	วยกิตระบบทวิภาค 
  (๓)  การฝLกงานหรือการฝLกภาคสนามที่ใช�เวลาฝLกไม	น�อยกว	าสี่สิบห�าชั่วโมงต	อ
ภาคการศึกษา ให�มีค	าเท	ากับ ๑ หน	วยกิตระบบทวิภาค 
  (๔)  การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมายท่ีใช�เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม	น�อยกว	าสี่สิบห�าชั่วโมงต	อภาคการศึกษา ให�มีค	าเท	ากับ ๑ หน	วยกิต ระบบทวิภาค   
  (๕)  การค�นคว�าอิสระท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�าไม	น�อยกว	าสี่สิบห�าชั่วโมงต	อภาคการศึกษา 
ให�มีค	าเท	ากับ ๑ หน	วยกิตระบบทวิภาค 
  (๖)  วิทยานิพนธ6ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�าไม	น�อยกว	าสี่สิบห�าชั่วโมงต	อภาคการศึกษา
ให�มีค	าเท	ากับ ๑ หน	วยกิตระบบทวิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

หมวด ๓ หลักสตูรการศึกษา 
 
 ข�อ ๖  โครงสร�างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบ	งเป3น ๔ ระดับ ดังนี้ 
   (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให�มีจํานวนหน	วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม	น�อยกว	า  
๒๔ หน	วยกิต 
   (๒)  หลักสูตรปริญญาโท  ให�มีจํานวนหน	วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม	น�อยกว	า ๓๖ 
หน	วยกิต โดยแบ	งการศึกษาเป3น ๒ แผน  คือ 
   แผน  ก  เป3นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ6  ดังนี้  
  แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ6ซ่ึงมีค	าเทียบได�ไม	น�อยกว	า ๓๖ หน	วยกิต 
โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดให�เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได� 
โดยไม	นับหน	วยกิต แต	จะต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ6ซ่ึงมีค	าเทียบได�ไม	น�อยกว	า ๑๒ หน	วยกิต และ
ต�องศึกษารายวิชาสัมพันธ6 และรายวิชาเฉพาะด�านอีกไม	น�อยกว	า ๒๔ หน	วยกิต 
    แผน  ข  เป3นแผนการศึกษาท่ีเน�นการศึกษางานรายวิชา โดยไม	ต�องทําวิทยานิพนธ6
แต	ต�องทําการค�นคว�าอิสระไม	น�อยกว	า  ๓  หน	วยกิต และไม	เกิน ๖ หน	วยกิต   
   (๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให�มีจํานวนหน	วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม	น�อยกว	า  ๒๔  หน	วยกิต 
   (๔)  หลักสูตรปริญญาเอก  แบ	งการจัดการศึกษาเป3น  ๒  แบบ  โดยเน�นการวิจัย
เพ่ือพัฒนานักวิชาการ  และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
   แบบ  ๑  เป3นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ6ท่ีก	อให�เกิด
ความรู�ใหม	  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให�เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได�
โดยไม	นับหน	วยกิต แต	จะต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้  
                              แบบ ๑.๑ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต�องทําวิทยานิพนธ6 ไม	น�อยกว	า 
๔๘  หน	วยกิต 
                             แบบ ๑.๒ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต�องทําวิทยานิพนธ6 ไม	น�อยกว	า 
๗๒ หน	วยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ6 ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต�องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
                         แบบ  ๒  เป3นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ6ท่ีมีคุณภาพสูง
และก	อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
                       แบบ ๒.๑ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต�องทําวิทยานิพนธ6  ไม	น�อยกว	า 
๓๖ หน	วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม	น�อยกว	า ๑๒ หน	วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต�องทําวิทยานิพนธ6 ไม	น�อยกว	า 
๔๘ หน	วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม	น�อยกว	า ๒๔ หน	วยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ6 ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต�องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน  



-๔- 
 

 ข�อ ๗  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
   (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให�ใช�เวลาศึกษาไม	เกิน
สามป2การศึกษา 
   (๒)  ปริญญาโท  ให�ใช�เวลาศึกษาไม	เกินห�าป2การศึกษา 
   (๓)  ปริญญาเอก ผู�ท่ีสําเร็จปริญญาตรีแล�วเข�าศึกษาให�ใช�เวลาศึกษา ไม	เกินแปดป2การศึกษา  
ส	วนผู�ท่ีสําเร็จปริญญาโทแล�วเข�าศึกษาต	อ ให�ใช�เวลาศึกษาไม	เกินหกป2การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

หมวด ๔ การรับเข�าเป�นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
 
 ข�อ ๘  ผู�สมัครเข�าเป3นนักศึกษา ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท  เป3นผู�สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท	าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต�องมี
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต�องเป3นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือเทียบเท	าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต�องมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    (๓)  หลักสูตรปริญญาเอก  ต�องเป3นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท	า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  และต�องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยอาจรับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีมากข้ึนไป 
(ค	าระดับชั้น ๓.๕๐ ข้ึนไป) เข�าศึกษาในบางหลักสูตร  โดยต�องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
  ข�อ ๙  วิธีการรับสมัครนักศึกษา 
  (๑)  การรับสมัครนักศึกษาใช�วิธีการและหลักเกณฑ6ในการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
ตามข�อเสนอจากคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย  
  (๒)   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให�บุคคลภายนอกท่ีไม	ใช	นักศึกษาลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาโดยไม	นับหน	วยกิตได� แต	บุคคลนั้นต�องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามข�อ ๘ ต�องปฏิบัติตาม
ข�อบังคับและระเบียบ โดยต�องชําระค	าหน	วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข�อ ๑๐ การข้ึนทะเบียนเป3นนักศึกษา 
  (๑)  ผู�สมัครเป3นนักศึกษาจะมีสภาพเป3นนักศึกษาต	อเม่ือได�ข้ึนทะเบียนเป3นนักศึกษาแล�ว  
  (๒)  ผู�สมัครเป3นนักศึกษาต�องรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป3นนักศึกษาด�วยตนเอง 
พร�อมหลักฐาน และชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6 ตาม วัน เวลาและสถานท่ี
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  (๓)  ผู�สมัครเป3นนักศึกษาภาคพิเศษจะข้ึนทะเบียนเป3นนักศึกษา เกินกว	าหนึ่งสาขาวิชา
ไม	ได� แต	นักศึกษาภาคปกติอาจข้ึนทะเบียนเป3นนักศึกษาเข�าศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในประเภทการศึกษา 
ภาคพิเศษได� 
  ในกรณีท่ีผู�สมัครเป3นนักศึกษาท่ีไม	มาข้ึนทะเบียนเป3นนักศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ต�องแจ�งเหตุขัดข�องให�มหาวิทยาลัยทราบเป3นลายลักษณ6อักษรภายใน
เจ็ดวัน นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให�มารายงานตัว และต�องมารายงานตัวภายในเจ็ดวัน นับจาก
วันท่ีได�รับแจ�งผลการอนุมัติให�มารายงานตัวจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข�อ ๑๑ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
   (๑)  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
  (ก)  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป3น คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจพิจารณาอนุมัติให�นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเป3นนักศึกษาภาคพิเศษได�  โดยการเสนอของ



-๖- 
 

คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ท้ังนี้นักศึกษาต�องปฏิบัติตาม ข�อบังคับ ระเบียบ และประกาศต	างๆ 
ของมหาวิทยาลัย    
       (ข)  นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเป3นนักศึกษาภาคปกติไม	ได� 
 ข�อ ๑๒  การโอนหน	วยกิต 
  (๑)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และหลักสูตรปริญญาเอก  สามารถโอนหน	วยกิตรายวิชาในหลักสูตร
ท่ีเคยศึกษามาแล�วท่ีได�ระดับคะแนนไม	ตํ่ากว	า B มาเป3นหน	วยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาได� ทั้งนี้
ต�องเป3นรายวิชาท่ีเรียนมาแล�วไม	เกินห�าป2 และจํานวนหน	วยกิตรายวิชาท่ีขอโอนต�องไม	เกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน	วยกิตท้ังหมดในหลักสูตรท่ีรับโอน   
  (๒)  การโอนหน	วยกิตต�องได�รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข�อ ๑๓  การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและ
มาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได� ตามวิธีการ หลักเกณฑ6
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข�อ ๑๔  นักศึกษาสามารถย�ายสาขาวิชาได�  โดยดําเนินการยื่นคําร�องหรือขอย�ายสาขาวิชาและ
ผ	านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ6ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้ต�องดําเนินการภายใน  ๑  เดือน
ของการเป3นนักศึกษาใหม	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

หมวด ๕ การลงทะเบียน 
 
 ข�อ ๑๔  การลงทะเบียนรายวิชา แบ	งประเภทได�ดังนี้ 
    (๑)  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได�ไม	เกิน ๑๕ หน	วยกิต  
      การลงทะเบียนเรียนน�อยกว	า ๕ หน	วยกิต อาจทําได�เฉพาะภาคการศึกษา
ท่ีนักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
     (๒)  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได�ไม	เกิน ๑๕ หน	วยกิต ในแต	ละภาคการศึกษา 
      การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน	วยกิตน�อยหรือมากกว	าเกณฑ6ที่กําหนด 
ให�อยู	ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร  เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ข�อ ๑๕  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชาต�องมีจํานวนหน	วยกิต 
แต	ละภาคการศึกษารวมกันแล�วต�องมีจํานวนหน	วยกิตแต	ละภาคการศึกษาตาม ข�อ ๑๔  
  ข�อ ๑๖  การกําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแต	ละภาคการศึกษาให�เป3นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จสมบูรณ6ไม	เกิน  ๓๐  วัน นับจากวันเปTด
ภาคการศึกษา 
   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ6ต	อเมื่อนักศึกษาได�ชําระเงินตามกฎหมาย 
ว	าด�วยการรับและการจ	ายค	าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
   นักศึกษาท่ีไม	ได�ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะต�องจ	ายค	าปรับ
ตามกฎหมายว	าด�วยการรับและการจ	ายค	าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข�อ ๑๗  นักศึกษาต�องได�รับอนุมัติจากอาจารย6ท่ีปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ ในแต	ละ
ภาคการศึกษาก	อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถ�ารายวิชาในหลักสูตรมีข�อกําหนดว	าต�องเรียน
รายวิชาเป3นลําดับ  นักศึกษาต�องเรียนและสอบได�วิชาลําดับแรกก	อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาลําดับถัดไป   
 ข�อ ๑๘  นักศึกษาท่ีจําเป3นต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไม	ใช	รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให�ชําระค	าหน	วยกิตตามระดับของวิชาท่ีเรียนโดยระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนว	าเป3นการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม	นับหน	วยกิต (Audit)  
 ข�อ ๑๙  การเพ่ิม ถอน รายวิชา หรือยกเลิกรายวิชา 
   (๑)  การเพ่ิม ถอน รายวิชา ต�องกระทําภายในสามสัปดาห6แรกของภาคการศึกษา 
และต�องได�รับความยินยอมจากอาจารย6ท่ีปรึกษา  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แล�วแจ�งนายทะเบียน
ดําเนินการ 
   (๒)  การยกเลิกรายวิชาต�องกระทําภายในสัปดาห6ท่ี ๙ ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห6ท่ี ๓ ของภาคการศึกษาฤดูร�อน 
   (๓)  การยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาในข�อ ๑๙(๒) จะกระทํามิได� เว�นแต	
จะยกเลิกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ท้ังนี้ ต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ก	อนสอบปลายภาคไม	น�อยกว	า ๒ สัปดาห6สําหรับภาคการศึกษาปกติ และไม	น�อยกว	าหนึ่งสัปดาห6
สําหรับภาคการศึกษาฤดูร�อน  



-๘- 
 

 ข�อ ๒๐  นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนค	าลงทะเบียนรายวิชา ได�เต็มจํานวนในรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา  
     หรือ รายวิชาท่ีนักศึกษาถอนภายในสามสัปดาห6แรกของภาคการศึกษา   
   นักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาท่ีระบุไว�ในข�อ  ๑๙ (๓) ไม	มีสิทธิ์
ขอคืนค	าลงทะเบียนเรียน 
 ข�อ ๒๑  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  (๑)  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแต	ยังไม	สําเร็จ
การศึกษาต�องชําระค	ารักษาสภาพ  ค	าบํารุงมหาวิทยาลัย  และค	าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาจนกว	าจะสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน  
๓๐ วัน  นับจากวันเปTดภาคการศึกษาท่ี ๑ หรือ ๒  หรือ  ๓  หรือภายในสัปดาห6ท่ีสองนับจากวันเปTด
ภาคการศึกษาฤดูร�อน  หากไม	ดําเนินการตามกําหนดจะต�องพ�นสภาพนักศึกษา 
   (๒)  นักศึกษาท่ีมีเหตุจําเป3นไม	สามารถมาเรียนได�ในภาคการศึกษาใด ต�องลาพัก
การเรียน  โดยชําระค	ารักษาสภาพนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และค	าธรรมเนียมอื่นๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเฉพาะภาคการศึกษานั้นเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา  และให�นับระยะเวลาท่ีรักษา
สภาพนักศึกษารวมอยู	ในระยะเวลาการศึกษาด�วย 



-๙- 
 

หมวด ๖ การพ�นสภาพนักศึกษา 
  
 ข�อ ๒๒  นักศึกษาจะพ�นสภาพนักศึกษาในกรณีต	อไปนี้ 
  (๑)  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  (๒)  ได�รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให�ลาออก   
  (๓)  ไม	ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป3นนักศึกษา 
   (๔)  ไม	ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  (๕)  เม่ือมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว	าเป3นผู�ขาดคุณสมบัติตาม ข�อ ๘  
    (๖)  เม่ือค	าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ตํ่ากว	า ๓.๐๐ ใน ๓ ภาคการศึกษาติดต	อกัน 
    (๗)  ไม	ผ	านการสอบประมวลความรู�  หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
  (๘)  ไม	สําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาตาม ข�อ ๗ หรือได�ผลการประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธ6ระดับชั้นไม	ผ	าน 
  (๙) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย	างร�ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

หมวด ๗ คุณสมบัติผู�สอนและการจัดผู�สอน 
 
 ข�อ ๒๓  คุณสมบัติอาจารย6ประจําและการจัดผู�สอน 
   (๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เปTดสอน หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ6กัน หรือ 
   (๒)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	า                  
รองศาสตราจารย6ในสาขาวิชาท่ีเปTดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน  
   (๓)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเปTดสอน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน มีตําแหน	งทางวิชาการไม	ต่ํากว	าผู�ช	วยศาสตราจารย6  
   (๔)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปTดสอน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน มีผลงานวิชาการท่ีเก่ียวกับบทความ หรือเอกสาร หรือตํารา หรืองานวิจัย 
และมีประสบการณ6การสอน / งานด�านวิชาการอย	างน�อยห�าป2 ให�ทําหน�าท่ีเป3นผู�ช	วยสอน  
 ข�อ ๒๔  คุณสมบัติอาจารย6พิเศษ 
   (๑)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	า                     
รองศาสตราจารย6ในสาขาวิชาท่ีเปTดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กันหรือ 
   (๒)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท	าหรือมีตําแหน	งทางวิชาการ             
ไม	ตํ่ากว	าผู�ช	วยศาสตราจารย6 หรือมีงานวิจัย ความชํานาญการ เป3นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการในสายตรง
หรือเก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีเปTดสอน 
 ข�อ ๒๕  หลักเกณฑ6การจัดผู�สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู�สอนท่ีเป3นอาจารย6ประจําหรืออาจารย6พิเศษต�องมีคุณวุฒิไม	ตํ่ากว	า
ปริญญาโทหรือเทียบเท	า หรือดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	าผู�ช	วยศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน และต�องมีประสบการณ6ด�านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช	ส	วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๒)  หลักสูตรปริญญาเอก ผู�สอนท่ีเป3นอาจารย6ประจําหรืออาจารย6พิเศษต�องมีคุณวุฒิ 
ไม	ตํ่ากว	าปริญญาเอก หรือเทียบเท	า หรือดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน และต�องมีประสบการณ6ด�านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช	
ส	วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๓)  การจัดผู�สอนท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ ๒๓ และ ข�อ ๒๔ ต�องจัดอย	างน�อย ๒ คน
ต	อ ๑ รายวิชา  
    
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

หมวด ๘ การดําเนินการเก่ียวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ3 
หรือการค�นคว�าอิสระ 

  

 ข�อ ๒๖  การสอบภาษาต	างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   (๑)  นักศึกษาสอบผ	านภาษาต	างประเทศตามเกณฑ6ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจากสถาบัน
ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
   (๒)  นักศึกษาสอบผ	านรายวิชาภาษาต	างประเทศโดยไม	นับหน	วยกิตที่มีเวลาเรียน
สัปดาห6ละไม	น�อยกว	าสามชั่วโมง  ตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติและได�รับการประเมิน 
ผลการเรียนระดับชั้น S 
   (๓)  นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาต	างประเทศ ซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับ
การอ	าน การใช�ภาษาไม	น�อยกว	า ๘ หน	วยกิต 
 ข�อ ๒๗  การสอบประมวลความรู� (Comprehensive Examination) ให�ดําเนินการเฉพาะ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ข โดยให�มหาวิทยาลัยจัดสอบประมวลความรู�ทุกภาคการศึกษา ส	วนวิธีการและ
หลักเกณฑ6การสอบให�เป3นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    (๑)  นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต�องสอบประมวลความรู�  
เพ่ือมีสิทธิ์ทําการค�นคว�าอิสระ 
   (๒)  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู�ต�องมีคุณสมบัติต	อไปนี้ 
     (ก)  เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนค	าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม                 
ไม	ต่ํากว	า ๓.๐๐ 
     (ข)  คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบให�เข�าสอบประมวลความรู�ได� 
 ข�อ ๒๘ การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) ให�ดําเนินการเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาเอก โดยให�มหาวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาห6ท่ีสิบห�าทุกภาคการศึกษา ส	วนวิธีการ
และหลักเกณฑ6การสอบให�เป3นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
   (๑)  นักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรปริญญาเอกต�องสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือเป3นผู�มีสิทธิ์
ขอทําวิทยานิพนธ6 
     (๒)  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติต�องมีคุณสมบัติต	อไปนี้ 
   (ก) เรียนรายวิชาบังคับหรือวิชาแกนครบตามโครงสร�างหลักสูตร โดยมีผลการเรียน
ค	าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม	ต่ํากว	า ๓.๐๐ 
   (ข) คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบให�เข�าสอบวัดคุณสมบัติได� 
   (๓)  นักศึกษาท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติ ให�ยื่นคําร�องต	อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในสัปดาห6
ท่ีสี่ของภาคการศึกษาท่ีประสงค6จะสอบ โดยผ	านความเห็นชอบของอาจารย6ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

   (๔)  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต	งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการสอบตามท่ี
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ  



-๑๒- 
 

   (๕)  นักศึกษาท่ีสอบไม	ผ	านหรือนักศึกษาท่ีขาดสอบโดยไม	มีเหตุผลอันสมควร ให�ถือว	า
สอบวัดคุณสมบัติไม	ผ	าน มีสิทธิ์สอบใหม	ได�ไม	เกินสองครั้ง 
 ข�อ ๒๙  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6ระดับปริญญาเอก ประกอบด�วย อาจารย6ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ6หลักหนึ่งคน และอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6ร	วม (ถ�ามี) 
   อาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หลัก ต�องเป3นอาจารย6ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท	า  หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน  และต�องมีประสบการณ6ในการทําวิจัยที่ไม	ใช	ส	วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือเป3นผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6ร	วม  (ถ�ามี) ต�องเป3นอาจารย6ประจํา
หรือผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท	า หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	ง
ทางวิชาการไม	ต่ํากว	ารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน  และต�องมีประสบการณ6
ในการทําวิจัย ท่ีมิใช	ส	วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเป3นผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ข�อ ๓๐  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6  และคณะกรรมการที่ปรึกษาการค�นคว�าอิสระ
ระดับปริญญาโท ประกอบด�วยอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระหลัก 
หนึ่งคน  อาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระร	วม (ถ�ามี) 
   อาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หลักต�องเป3นอาจารย6ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท	า หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน  และต�องมีประสบการณ6ในการทําวิจัยท่ีไม	ใช	ส	วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
หรือเป3นผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6ร	วม  (ถ�ามี) ต�องเป3นอาจารย6ประจําหรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท	า หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการ
ไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ6กัน  และต�องมีประสบการณ6
ในการทําวิจัย ท่ีมิใช	ส	วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเป3นผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ข�อ ๓๑  ให�นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เสนอชื่อเรื่อง และรายชื่ออาจารย6
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   ในกรณีท่ีคณบดีมีความเห็นแย�งชื่อเรื่องวิทยานิพนธ6 ชื่อเรื่องการค�นคว�าอิสระ ให�เสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และถือว	าเป3นท่ีสุด 
   ให�นักศึกษาปริญญาโท แผน ข ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบในแต	ละหมวดวิชา 
และสอบผ	านการสอบประมวลความรู� เสนอชื่อเรื่องการค�นคว�าอิสระ และคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การค�นคว�าอิสระ ท่ีมีองค6ประกอบตามข�อ ๓๐ เพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร   
 ข�อ ๓๒  ภาระงานอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6และการค�นคว�าอิสระ  
   (๑)  ให�อาจารย6หนึ่งคน เป3นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6ของนักศึกษาได�ไม	เกินห�าคน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารย6ประจําท่ีมีศักยภาพพร�อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได�มากกว	าห�าคน  ให�อยู	ในดุลยพินิจ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แต	ต�องไม	เกินสิบคน 
   (๒)  ให�อาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระหนึ่งคนเป3นท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระของ
นักศึกษาได�ไม	เกินสิบห�าคน 
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   กรณีอาจารย6หนึ่งคน  เป3นท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ6  และการค�นคว�าอิสระ ให�คิดสัดส	วน
จํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ6หนึ่งคน  เทียบได�กับจํานวนนักศึกษาที่ค�นคว�าอิสระสามคน ทั้งนี้
ให�นับรวมนักศึกษาท่ียังไม	สําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน  
   อาจารย6ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�องทําหน�าท่ีอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6และ/หรือ
อาจารย6ผู�สอบวิทยานิพนธ6 และ/หรืออาจารย6ผู�สอนในหลักสูตรนั้นด�วย 
   สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ อาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หลักต�องมี
ผลงานท่ีได�รับการตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6ทางวิชาการ ซ่ึงเป3นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และเป3น
ผลงานท่ีชี้ชัดว	าสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาได� 
   ในกรณีท่ีเป3นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู�เชี่ยวชาญและมีความจําเป3นอย	างยิ่ง อาจแต	งต้ัง
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกให�ทําหน�าที่เป3นอาจารย6ที่ปรึกษาหลักได� โดยต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง จากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป3นกรณีๆ ไป  
 ข�อ ๓๓  การสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ6หรือเค�าโครงการค�นคว�าอิสระ 
   (๑)  ให�นักศึกษาขอสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ6หรือเค�าโครงการค�นคว�าอิสระ  ท่ีได�รับ
อนุมัติจากอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6 หรืออาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ โดยผ	านความเห็นชอบ
ของประธานสาขาวิชาเสนอต	อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต	งต้ังคณะกรรมการสอบเค�าโครง
วิทยานิพนธ6หรือเค�าโครงการค�นคว�าอิสระ  
   (๒)  คณะกรรมการสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ6 หรือเค�าโครงการค�นคว�าอิสระ  
ประกอบด�วย  กรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร  อย	างน�อยสี่คน  โดยมีประธานสาขาวิชา  เป3นประธาน
กรรมการ  และเลขานุการผู�รับผิดชอบหลักสูตร เป3นกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเป3นกรรมการ  ท้ังนี้  อาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หลัก และอาจารย6ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ6ร	วม เป3นคณะกรรมการสอบด�วย 
    ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบ เค�าโครงวิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระมีมติให�แก�ไข
เค�าโครงวิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระ ให�นักศึกษาดําเนินการแก�ไขตามมติให�เรียบร�อยภายใน
หกสิบวัน โดยผ	านความเห็นชอบอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ
และคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
 ข�อ ๓๔  ให�บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ6หรือเค�าโครงการค�นคว�าอิสระ
ของนักศึกษาท่ีดําเนินการแก�ไขตามมติของคณะกรรมการสอบภายในหกสิบวัน  นับจากวันสอบเค�าโครง
วิทยานิพนธ6หรือเค�าโครงการค�นคว�าอิสระ  เพ่ือดําเนินการขออนุมัติทําวิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระ 
   เอกสารวิทยานิพนธ6หรือเอกสารการค�นคว�าอิสระ ให�จัดทําเป3นภาษาไทย  
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให�จัดทําเป3นภาษาอังกฤษได� ในกรณีที่มี
ความจําเป3นและมีเหตุผลสมควร โดยการเสนอของอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หลักหรืออาจารย6ท่ีปรึกษา
การค�นคว�าอิสระหลัก  
 ข�อ ๓๕  ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลความจําเป3นต�องเปลี่ยนแปลงอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6
หรืออาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ  ให�เสนอต	อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโดยผ	านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
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 ข�อ ๓๖  ให�นักศึกษารายงานความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระ
ต	อคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรผ	านอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หลักและอาจารย6ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ6ร	วมทุกภาคการศึกษา อย	างน�อยภาคการศึกษาละสองครั้ง   
 ข�อ ๓๗  ให�นักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ6 หรือการค�นคว�าอิสระ โดยผ	านความเห็นชอบ
ของอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หรืออาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ และประธานสาขาวิชา 
ต	อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต	งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระ 
 ข�อ ๓๘  ให�คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต	งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6  หรือคณะกรรมการ
สอบการค�นคว�าอิสระ ท่ีมีองค6ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6 ระดับปริญญาเอก  ประกอบด�วย 
    (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท	า หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ6กัน  และต�องมีประสบการณ6ในการทําวิจัยท่ีไม	ใช	ส	วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    (ข)  กรรมการ ท่ีเป3นอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หลัก 
    (ค)  กรรมการ ท่ีเป3นอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6ร	วม (ถ�ามี) 
    (ง)  กรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีไม	ใช	อาจารย6ท่ีปรึกษา จํานวนหนึ่งคน 
   (จ)  กรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงเลือกจากผู�ทรงคุณวุฒิภายในท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท	า หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6 และต�องมีประสบการณ6
ในการทําวิจัยท่ีไม	ใช	ส	วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๒)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6 ระดับปริญญาโท  ประกอบด�วย 
   (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู�ทรงคุณวุฒิภายใน
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท	า หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน  และต�องมีประสบการณ6ในการทําวิจัยท่ีไม	ใช	ส	วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ข)  กรรมการ ท่ีเป3นอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6หลัก 
   (ค)  กรรมการ ท่ีเป3นอาจารย6ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6ร	วม (ถ�ามี) 
   (ง)  กรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีไม	ใช	อาจารย6ท่ีปรึกษา จํานวนหนึ่งคน 
   (จ)  กรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงเลือกจากผู�ทรงคุณวุฒิภายในท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท	า หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6 และต�องมีประสบการณ6
ในการทําวิจัยท่ีไม	ใช	ส	วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๓)  คณะกรรมการสอบการค�นคว�าอิสระ ประกอบด�วย 
   (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู�ทรงคุณวุฒิภายใน
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท	า หรือเป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ6กัน  และต�องมีประสบการณ6ในการทําวิจัยท่ีไม	ใช	ส	วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ข)  กรรมการ ท่ีเป3นอาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระหลัก  
   (ค)  กรรมการ ท่ีเป3นอาจารย6ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระร	วม (ถ�ามี) 
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   (ง)  กรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงคัดเลือกจากผู�ทรงคุณวุฒิภายในหรือกรรมการ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีไม	ใช	อาจารย6ที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคนที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท	า หรือ
เป3นผู�ดํารงตําแหน	งทางวิชาการไม	ตํ่ากว	ารองศาสตราจารย6 และต�องมีประสบการณ6ในการทําวิจัย
ท่ีไม	ใช	ส	วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   การสอบวิทยานิพนธ6หรือการสอบการค�นคว�าอิสระจะกระทําได�ก็ต	อเม่ือกรรมการ
มาปฏิบัติหน�าท่ีครบตามจํานวนท่ีได�รับการแต	งต้ัง  
 ข�อ ๓๙  การขอสอบวิทยานิพนธ6 หรือสอบการค�นคว�าอิสระ นักศึกษาต�องมีระยะเวลา
การทําวิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระ นับแต	วันอนุมัติผลการสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ6 หรือเค�าโครง 
การค�นคว�าอิสระถึงวันสอบตามเกณฑ6 ต	อไปนี้ 
   (๑)  การขอสอบการค�นคว�าอิสระท่ีมีหน	วยกิตไม	เกิน ๖ หน	วยกิต ต�องมีระยะเวลา
ไม	น�อยกว	า ๒ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไม	น�อยกว	า ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
   (๒)  การขอสอบวิทยานิพนธ6ท่ีมีหน	วยกิตไม	เกิน ๑๕ หน	วยกิต ต�องมีระยะเวลา
ไม	น�อยกว	า ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไม	น�อยกว	า ๔ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ  
   (๓)  การขอสอบวิทยานิพนธ6 ท่ีมีหน	วยกิตจํานวน ๑๖-๓๐ หน	วยกิต ต�องมีระยะเวลา                
ไม	น�อยกว	า ๖  เดือนสําหรับการศึกษาภาคปกติ และไม	น�อยกว	า ๘ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
   (๔)  การขอสอบวิทยานิพนธ6ท่ีมีหน	วยกิตจํานวน มากกว	า ๓๐ หน	วยกิต ต�องมีระยะเวลา 
ไม	น�อยกว	า ๙ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและไม	น�อยกว	า  ๑๒  เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ   
                ให�คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6  คณะกรรมการสอบการค�นคว�าอิสระ ส	งผลการสอบ
ต	อบัณฑิตวิทยาลัยภายในสิบห�าวันนับจากวันสอบ  
 ข�อ ๔๐  ให�นักศึกษาส	งวิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระฉบับสมบูรณ6ที่ได�แก�ไขตามมติของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ6หรือคณะกรรมการสอบการค�นคว�าอิสระ พร�อมท้ังบทคัดย	อภาษาไทย
และบทคัดย	อภาษาอังกฤษ พร�อมท้ังไฟล6ข�อมูล (Document file) ต	อบัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนท่ีกําหนด 
ภายในเก�าสิบวันนับจากวันสอบ หากเกินกําหนดให�เสียค	าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๔๑  วิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระ หรือผลงานท่ีเกิดจากการทําวิทยานิพนธ6หรือ
การค�นคว�าอิสระให�เป3นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 



-๑๖- 
 

หมวด ๙ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ข�อ ๔๒  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบต�องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม	น�อยกว	าร�อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น 
 ข�อ ๔๓  ระบบการให�คะแนนการเรียนรายวิชา 
    (๑)  ระบบการให�คะแนนแต	ละรายวิชา  ให�เป3นแบบระดับชั้น ดังนี้ 
      ระดับชั้น                ความหมาย                             ค	าระดับชั้น 
       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+        อ	อน (Poor)              ๑.๕ 
           D       อ	อนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 
       F       ตก (Fail)             ๐.๐ 
   (๒)  การประเมินผลการเรียนรายวิชาโดยไม	มีค	าระดับชั้น ดังนี้   
       ระดับชั้น            ความหมาย 
      S   ผลการเรียนเป3นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
        U                    ผลการเรียนไม	เป3นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
     I    การประเมินผลยังไม	สมบูรณ6 (Incomplete) 
     W    การงดเรียนโดยได�รับอนุมัติ (Withdraw) 
     AU   การลงทะเบียนเรียนเป3นพิเศษโดยไม	นับหน	วยกิต (Audit) 
   (๓)  การให� F กระทําในกรณีต	อไปนี้ 
    (ก)  นักศึกษาขาดสอบประจําภาคการศึกษา โดยไม	ได�รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
    (ข)  นักศึกษามีเวลาเรียนไม	ครบตามเกณฑ6ในข�อ ๒๖ 
    (ค)  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
    (ง)  นักศึกษาท่ีได�รับการให�คะแนนระดับชั้น I แต	มิได�ดําเนินการขอประเมินผล
เพ่ือแก�ระดับชั้น I ให�เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน 
   (๔)  การให� S หรือ U กระทําได�ในการให�คะแนนรายวิชาเรียนท่ีไม	นับหน	วยกิต หรือ
ในรายวิชาเรียนท่ีนักศึกษาต�องลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหน	วยกิตท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร 
   (๕)  การให� I ในรายวิชาทําได�ในกรณีต	อไปนี้ 
   (ก)  นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
   (ข)  นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป3นส	วนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ยังไม	สมบูรณ6   



-๑๗- 
 

   นักศึกษาท่ีได�คะแนนระดับชั้น I ต�องดําเนินการเพ่ือให�มีการเปลี่ยนระดับชั้น I 
ให�เสร็จสิ้น ภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ�นกําหนดดังกล	าวให�นายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I 
เป3น F  
   (๖)  การให� W ในรายวิชาทําได�ในกรณีต	อไปนี้ 
   (ก)  นักศึกษาได�รับอนุมัติให�ยกเลิกรายวชิาภายหลังกําหนดเวลาเพ่ิม ถอนรายวิชา  
   (ข)  นักศึกษาได�รับอนุมัติให�ลาพักการเรียน 
   (ค)  นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียน 
   (ง)  นักศึกษาตาม (๕)(ก)ที่ไม	สามารถดําเนินการเปลี่ยนระดับชั้น I ได�ภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป เนื่องจากปzวยหรือมีเหตุสุดวิสัย 
   (๗)  การให� AU ทําได�ในกรณีท่ีนักศึกษาได�รับอนุมัติให�ลงทะเบียนเรียนวิชาเป3นพิเศษ
โดยไม	นับหน	วยกิต  
 ข�อ ๔๔  การประเมินผลการสอบพิเศษ 
    ให�กระทําเป3นแบบระดับชั้น ดังนี้ 
   ระดับชั้น  ความหมาย 
   PD     ผ	านอย	างยอดเยี่ยม (Pass with distinction) 
   P   ผ	าน  (Pass) 
   F   ไม	ผ	าน  (Fail) 
 ข�อ ๔๕  การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ6หรือการค�นคว�าอิสระ  แบบระดับชั้นดังนี้ 
   ระดับชั้น   ความหมาย 
   A  ดีเยี่ยม  (Excellent)  
   B  ดี  (Good) 
   Pass  ผ	าน  (Pass) 
   Fail  ไม	ผ	าน  (Fail) 
    ท้ังนี้ ผลการประเมินวิทยานิพนธ6และการประเมินการค�นคว�าอิสระระดับปริญญาโท 
ต�องผ	าน สองในสาม สําหรับปริญญาเอก ต�องผ	านสามในสี่ 
 ข�อ ๔๖  การนับจํานวนหน	วยกิต  และการคํานวณค	าระดับชั้นเฉลี่ย 
   (๑)  การนับจํานวนหน	วยกิตเพ่ือใช�ในการคํานวณหาค	าระดับชั้นเฉลี่ย ให�นับรวม
หน	วยกิต รายวิชาท่ีมีค	าระดับชั้นท่ีได�ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดรวมท้ังรายวิชาท่ีเรียนซํ้า  
   (๒)  การนับจํานวนหน	วยกิตสะสมเพื่อให�ครบตามจํานวนหน	วยกิตที่กําหนด
ในหลักสูตรให�นับเฉพาะหน	วยกิตรายวิชาท่ีสอบได�ระดับชั้น  C  ข้ึนไปเท	านั้น 
   (๓)  ค	าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให�คํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
   (๔)  ค	าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม  ให�คํานวณจากผลการเรียนต้ังแต	เริ่มเข�าเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท�าย  
   การคํานวณค	าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา และค	าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม 
ไม	นับจํานวนหน	วยกิตรายวิชาท่ีได� I มาคํานวณ 



-๑๘- 
 

  ข�อ ๔๗  นักศึกษาต�องลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาบังคับท่ีสอบได�ตํ่ากว	าระดับชั้น B หรือรายวิชา
เลือกท่ีสอบได�ตํ่ากว	าระดับชั้น C หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนรายวิชาดังกล	าวก็ได�  
โดยให�อยู	ในดุลพินิจของอาจารย6ท่ีปรึกษา และได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรก	อน
ลงทะเบียนเรียน 
 ข�อ ๔๘  ให�คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสั่งให�นักศึกษาท่ีทุจริตด�วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับ
การสอบทุกชนิด ตกในรายวิชาหรือพักการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

หมวด ๑๐ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
 
 ข�อ ๔๙  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรได�ต�องมี
คุณสมบัติดังนี้   
  (๑)  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไม	น�อยกว	า ๒ ภาคการศึกษา 
   (๒)  ไม	เป3นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   (๓)  สอบได�จํานวนหน	วยกิตครบตามหลักสูตร  และมีค	าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไม	ต่ํากว	า ๓.๐๐  
                   (๔)  ระดับปริญญาโท   
  (ก)  แผน ก แบบ ก ๑ ท่ีผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ6ระดับผ	านข้ึนไป  
และผลงานวิทยานิพนธ6ได�รับการตีพิมพ6 หรือดําเนินการให�ผลงานหรือส	วนหนึ่งของผลงานได�รับ
การยอมรับให�ตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6ทางวิชาการ หรือเสนอต	อท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 
             (ข)  แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ�วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต�องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม	ตํ่ากว	า ๓.๐๐ และสอบวิทยานิพนธ6ผ	านข้ันสุดท�าย
โดยผลงานวิทยานิพนธ6จะต�องได�รับการตีพิมพ6 หรือดําเนินการให�ผลงานหรือส	วนหนึ่งของผลงาน
ได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6ทางวิชาการ หรือเสนอต	อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) 

            (ค)  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ�วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยมีผลการเรียน
ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม	ตํ่ากว	า ๓.๐๐ และสอบผ	านการสอบประมวลความรู� (Comprehensive 
Examination) ด�วยข�อเขียนและ/หรือปากเปล	าในสาขาวิชานั้น พร�อมท้ังเสนอและสอบการค�นคว�าอิสระ
ผ	านข้ันสุดท�าย 
   (๕)  ระดับปริญญาเอก 
             (ก)  แบบ ๑ สอบผ	านภาษาต	างประเทศอย	างน�อยหนึ่งภาษาตามหลักเกณฑ6และ
เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ	านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) และ
สอบวิทยานิพนธ6ผ	านข้ันสุดท�าย  โดยผลงานวิทยานิพนธ6จะต�องได�รับการตีพิมพ6 หรือดําเนินการ
ให�ผลงานหรือส	วนหนึ่งของผลงานได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6ทางวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอก (Peer Review) ซ่ึงเป3นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นมาร	วมกลั่นกรอง ก	อนการตีพิมพ6 

   (ข)  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ�วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต�องมี
ผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไม	ตํ่ากว	า ๓.๐๐ สอบผ	านภาษาต	างประเทศอย	างน�อยหนึ่งภาษา 
ตามหลักเกณฑ6และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ	านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) และสอบวิทยานิพนธ6ผ	านข้ันสุดท�าย โดยผลงานวิทยานิพนธ6จะต�องได�รับการตีพิมพ6 
หรือดําเนินการให�ผลงานหรือส	วนหนึ่งของผลงานได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ6ในวารสารหรือสิ่งพิมพ6
ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก (Peer Review) ซ่ึงเป3นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นมาร	วมกลั่นกรอง
ก	อนการตีพิมพ6 



-๒๐- 
 

   ให�นักศึกษาท่ีคาดว	าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดยื่นคําร�องขอสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 ข�อ ๕๐  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ทําหน�าท่ีอนุมัติการสําเร็จการศึกษา   
 ข�อ ๕๑  การให�ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา ท่ียื่นความจํานงขอรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรเฉพาะผู�มีคุณสมบัติครบตามข�อ ๕๐ วรรคหนึ่ง เพ่ือขออนุมัติการให�ปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรต	อสภามหาวิทยาลัย 


