
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๐  (ฉบบัใหม) 

------------------------------------ 
 

 เพื่อเปนการรักษามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  และเปนแนวทางในการบริหาร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๑๘(๒)  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๐  เม่ือวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐  จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐”  (ฉบับใหม) 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป  
 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บรรดาระเบียบ
ขอบังคับและคําส่ังใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  
 “สภามหาวิทยาลัย”    หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “สภาวิชาการ”   หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “อธิการบดี”    หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  การจัดการศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรี 
 “การศึกษาภาคปกติ”   หมายความวา  การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
 “การศึกษาภาคพิเศษ”   หมายความวา  การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
 “นักศึกษา” หมายความวา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ท่ีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ… / “
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  “คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความวา  คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

 
 ขอ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต จัดการศึกษาเปน ๒ 
ประเภทการศึกษาดังนี้ 
 ๕.๑  การศึกษาภาคปกติใหใชระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี  ๑  และภาคการศึกษาท่ี  ๒  มีระยะเวลาเรียนรวมท้ังเวลาสอบแตละภาค  
ไมนอยกวา  ๑๕ สัปดาห  มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาท่ี ๒ ได โดยมี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ   
 ๕.๒ การศึกษาภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ ป
การศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๓ 
มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้งเวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอน
ในวันเสาร-วันอาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร-ศุกร นอกเวลาราชการ 

ขอ ๖ การคิดหนวยกิต  
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 ๖.๓  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 ๖.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต    
 ๖.๕ การคนควาอิสระหรือภาคนิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 ๖.๖ วิทยานิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาให
มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 

/ หมวด ๒ หลักสูตร… 
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หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ขอ ๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้  

 ๗.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา  ๒๔ หนวยกิต 
 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
๓๖ หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน  คือ 
   แผน  ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้  
  แบบ  ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได 
โดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
และตองศึกษารายวิชาสัมพันธ และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
   แผน  ข  เปนแผนการศึกษาที่ เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทํา
วิทยานิพนธแตตองมีการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธไมนอยกวา  ๓  หนวยกิต และไมเกิน  ๖  หนวยกิต   
 ๗.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๒๔ หนวยกิต 
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาเอก  แบงการจัดการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัย
เพ่ือพัฒนานักวิชาการ  และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ  
   แบบ  ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ี
กอใหเกิดความรูใหม  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพิ่มข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี  
                                แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ            
ไมนอยกวา ๔๘  หนวยกิต 
                                แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ        
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

/ แบบ ๒ เปนแผนการ… 
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                             แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
                                           แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ           
ไมนอยกวา  ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวชิาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
                                    แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ          
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
                                ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  

ขอ ๘ กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้  
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงใหใชระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาไมเกิน 
๕ ปการศึกษา 
 ๘.๓ ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๘ 
ปการศึกษา  ผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอ ใหใชระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
ไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
 

หมวด ๓ 
การรับเขาเปนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 

ขอ ๙  คุณวุฒแิละคุณสมบัติผูสมัครเขาเปนนักศึกษา  
 ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท  ผูสมัครเขา
เปนนักศึกษาจะตองเปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๙.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตอง
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๙.๓  หลักสูตรปริญญาเอก  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  และตองมี
คุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยอาจรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีเขาศึกษาใน
บางหลักสูตร  โดยตองมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

/ ขอ  ๑๐  วิธีการรับผูสมัคร… 
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ขอ ๑๐ วิธีการรับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา  
 ๑๐.๑ การรับสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธีการคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือกท้ังนี้การกําหนด
วิธีการและเกณฑในการคัดเลือกใหเปนไปตามขอเสนอจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนเปนนักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัยเพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีตนสังกัดไดโดยตองชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลน้ันตองมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามขอ ๙ ตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบโดยตองชําระคาหนวยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๑ การข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษา  
 ๑๑.๑  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเม่ือไดข้ึนทะเบียน
เปนนักศึกษาแลว 
 ๑๑.๒ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง โดยนํา
หลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัวตอมหาวิทยาลัย   พรอมท้ังชําระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและจายเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตาม วัน เวลาและสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๑.๓ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาท่ีไมมาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา 
และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธ์ิท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจง
เหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรในวันท่ีกําหนดใหรายงานตัว  และเม่ือไดรับอนมัุติ
ตองมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดทายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว 
 ๑๑.๔ ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด
ประเภทการศึกษาใดตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และประเภทการศึกษานั้น 
 ๑๑.๕ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาประเภทการศึกษาภาคพิเศษจะข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษา เกินกวาหนึ่งสาขาวิชาไมได แตนักศึกษาประเภทการศึกษาภาคปกติ  อาจข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาเขาศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในประเภทการศึกษาภาคพิเศษได 

ขอ ๑๒ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา  
 ๑๒.๑ ตามประเภทการจัดการศึกษา นักศึกษาแบงเปน ๒ ประเภท   

/ ๑๒.๑.๑  นักศึกษาภาคปกติ… 



 
-๖-

 ๑๒.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาท่ีศึกษาในประเภท
การศึกษาตาม ขอ ๕.๑ 
 ๑๒.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาท่ีศึกษาในประเภท
การศึกษาตามขอ ๕.๒ 
 ๑๒.๒  สภาพนักศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหน่ึงตอไปนี้ 
 ๑๒.๒.๑  นักศึกษาสามัญ ไดแก ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือหลักสูตรปริญญาโท  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก  และข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 
 ๑๒.๒.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ไดแก ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือหลักสูตรปริญญาโท  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก  ท่ีมีเงื่อนไขของหลักสูตรใหทดลองศึกษา 
 ๑๒.๒.๓  นักศึกษารวมศึกษา  ไดแก  ผูสมัครท่ีคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนศึกษาเปนรายวิชาบางวิชา  ตามขอ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ 
  ๑๒.๓ การเปล่ียนประเภทและสภาพนักศึกษา 
 ๑๒.๓.๑  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  มหาวิทยาลัย
โดยการเสนอของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให
นักศึกษาภาคปกติเปล่ียนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษได  ท้ังนี้นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และระเบียบตางๆ รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ๑๒.๓.๒  นักศึกษาภาคพิเศษเปล่ียนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติ
ไมได 
 ๑๒.๓.๓   นักศึกษาทดลองศึกษาท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก  และ
สอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียไดไมต่ํากวา ๓.๐๐ ใหเปล่ียนสภาพเปนนักศึกษาสามัญไดเม่ือส้ินภาค
การศึกษาแรก 

ขอ ๑๓ การโอนหนวยกิตรายวิชา  
 ๑๓.๑  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   หลักสูตรปริญญาโท  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  และปริญญาเอก  อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตรท่ีเคย
ศึกษามาแลว  โดยนับหนวยกิตรายวิชาท่ีขอโอนมาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา
ไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีกท้ังนี้รายวิชาท่ีขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกิน 
๕ ป และจํานวนหนวยกิตรายวิชาท่ีขอโอนตองไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาท้ังหมดใน
หลักสูตรท่ีรับโอน  โดยเปนรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนไมต่ํากวา B 

/ ๑๓.๒  การโอนหนวยกิต… 
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 ๑๓.๒ การโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การเปล่ียนสาขาวิชา  
 ๑๔.๑ นักศึกษาท่ีเขาศึกษาสาขาวิชาใด ถามีความประสงคจะเปล่ียนสาขาวิชาท่ี
ศึกษาใหกระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม 
 ๑๔.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาท่ีเปล่ียนสาขาวิชา  ใหนับตั้งแตเร่ิมตน
เขาศึกษาสาขาวิชาใหม 
 ๑๔.๓ การโอนหนวยกิตรายวิชากระทําไดตามขอ ๑๓ 

ขอ ๑๕ การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 ๑๕.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย และกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยได   
 ๑๕.๒ การโอนหนวยกิตรายวิชากระทําไดตามขอ ๑๓ 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียน 

 

ขอ ๑๖ การลงทะเบียนรายวิชา  
  ๑๖.๑ กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแตทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณไมเกิน ๓ สัปดาหหลังวัน
เปดภาคการศึกษา 
 ๑๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ ตอเม่ือนักศึกษาไดชําระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 ๑๖.๓ ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใด  ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเปนจํานวนหนวยกิตไมต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๖.๔ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในภาคการศึกษาใดภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะไมมีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน เวนแตจะไดรับอนุมัติ
เปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  

/ ๑๖.๕  นักศึกษาตองไดรับ… 
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 ๑๖.๕ นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ 
ในแตละภาคการศึกษากอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถารายวิชาในหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียน
รายวิชาเปนลําดับ  นักศึกษาตองเรียนและสอบไดวิชาลําดับแรกกอน จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ลําดับถัดไป   

๑๖.๖ จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา  
 ๑๖.๖.๑ นักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตละภาคการศึกษาตาม
ประเภทนักศึกษา ดังนี้ 
 ๑)  นักศึกษาภาคปกติตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ การ
ลงทะเบียนเรียนตํ่ากวา ๕ หนวยกิต อาจทําไดเฉพาะในภาคการศึกษาฤดูรอนหรือภาคการศึกษาท่ี
นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
  ๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา 
 ๑๖.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  และวิทยานิพนธท่ีมีจํานวนหนวยกิต
นอยหรือมากกวาเกณฑท่ีกําหนดในขอ ๑๖.๖.๑ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 ๑๖.๖.๓ นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาตามขอ ๑๑.๕ มี
สิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรท้ังสองสาขาวิชานั้นรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละ
ภาคการศึกษาตามขอ ๑๖.๖.๑ หรือสองสาขานั้นรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
ตามขอ ๑๖.๖.๑ 
 ๑๖.๗ ในกรณีท่ีมีความจําเปนคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให
นักศึกษาภาคปกติไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได ท้ังนี้ นักศึกษา
ตองชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เชนเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ แตนักศึกษาภาคพิเศษจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติมิได 

ขอ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ  โดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
 ๑๗.๑ การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การ
ลงทะเบียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษา และจํานวนหนวยกิต 
ตามหลักสูตร  โดยใหนักศึกษาสอบ  และมีการแจงผลการเรียนตามขอ ๑๗.๓ 
 ๑๗.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได
ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  โดยตองชําระคาหนวยกิตตามระดับของวิชาท่ี
เรียนและใหนักศึกษาระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนดวยวาเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต 

/ ๑๗.๓  ใหงานทะเบียนและ… 
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 ๑๗.๓ ใหงานทะเบียนและวัดผลลงในระเบียน (Record) ตรงชองผลการเรียน
รายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนั้นวา AU เฉพาะผูท่ีมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้นเทานั้น 

ขอ ๑๘ การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาท่ีจะเรียน  
 ๑๘.๑ การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาท่ีจะเรียน  ตองไดรับความยินยอม
จากอาจารยท่ีปรึกษา  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  แลวใหแจงใหนาย
ทะเบียนทราบ 
 ๑๘.๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาท่ีจะเรียนตองกระทําภายใน ๓ สัปดาห
แรกของภาคการศึกษา  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามขอ ๑๖.๕ และ ๑๖.๖ 
 ๑๘.๓ การขอยกเลิกรายวิชาใดตองกระทําภายในสัปดาหท่ี  ๙  ของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหท่ี ๓ ของภาคการศึกษาฤดูรอน 
 ๑๘.๔ การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังกําหนดเวลาในขอ ๑๘.๓ จะกระทํา
มิได เวนแตจะของดทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย กอนวันแรกของการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาปกติ 
และ ๑ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  

ขอ ๑๙ การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
 ๑๙.๑ รายวิชาใดท่ีมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา 
นักศึกษาผูลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นมีสิทธ์ิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวไดเต็มจํานวน 
 ๑๙.๒ นักศึกษาท่ีขอถอนรายวิชาใดภายใน  ๓  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  
มีสิทธ์ิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน 
 ๑๙.๓ นักศึกษาท่ีของดเรียนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาท่ีระบุไวในขอ ๑๙.๒ 
ไมมีสิทธ์ิขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๒๐ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  
 ๒๐.๑ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร แต
ยังไมสําเร็จการศึกษาตองลงทะเบียนชําระคาบําร ุงมหาวิทยาลัย   และคาธรรมเนียมอื ่นๆ  ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
 ๒๐.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสัปดาหท่ี ๔ นับจากวันเปดภาคการศึกษาที่ ๑ หรือ ๒  หรือภายในสัปดาหท่ี ๒ นับจากวันเปด              
ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 

/ ขอ  ๒๑  การลาพัก… 



 
-๑๐-

ขอ ๒๑ การลาพักการเรียน  
 ๒๑.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอมหาวิทยาลัยไดใน
กรณีตอไปนี้ 
 ๒๑.๑.๑ ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือไดรับทุน
อ่ืนใด ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
 ๒๑.๑.๒ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามคําส่ังแพทยเปนเวลานานเกิน
กวารอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย วาดวยสถานพยาบาลซ่ึงเปนของเอกชน                  
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 ๒๑.๑.๓ เม่ือนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอพักการ
เรียนได ถาไดเรียนมาแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา 
 ๒๑.๒  การลาพักการเรียน  นักศึกษาตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
ท่ีสุดภายในสัปดาหท่ี ๔ ของภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณา
อนุมัติและแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 ๒๑.๓  การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา ถา
นักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักใหม 
 ๒๑.๔  ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาท่ี    
ลาพักรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
 ๒๑.๕  ในระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน  นักศึกษาตองชําระเงินคา
บํารุงมหาวิทยาลัย  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะ
พนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ๒๑.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน  เม่ือจะกลับเขาเรียนตองยื่น
คํารองขอกลับเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยกอนวันเปดภาคเรียนไมนอยกวา ๒ สัปดาห และใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย แจงใหนายทะเบียนทราบ 

ขอ ๒๒ การลาออก  
 นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารอง
ตอมหาวิทยาลัยผานอาจารยท่ีปรึกษา  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  และคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย การลาออกจะมีผลสมบูรณเม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาออกจากมหาวิทยาลัย 
 
 

/ หมวด ๕ การวัดและ… 



 
-๑๑-

หมวด ๕ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ ๒๓ การมีสิทธ์ิเขาสอบ  
 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงมีสิทธ์ิเขาสอบในรายวิชานั้น 

ขอ ๒๔ ระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา  
 ๒๔.๑  ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา  ใหกระทําเปนแบบระดับช้ัน 
ซ่ึงมีความหมายและคาระดับช้ัน ดังนี้ 
        ระดับช้ัน                                  ความหมาย                  คาระดับช้ัน 
        A            ดีเยีย่ม (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 
 ๒๔.๒ นอกจากการใหคะแนนเปนแบบระดับช้ัน ตามขอ ๒๔.๑ แลว ยงัอาจ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาโดยไมมีคาระดับช้ัน ไดดังนี ้  
           ระดับช้ัน        ความหมาย 
       S             ผลการเรียนเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
         U             ผลการเรียนไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
       I    การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
      W    การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 
      AU   การลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
 ๒๔.๓ การให F ใหกระทําในกรณีตอไปนี้ 
 ๒๔.๓.๑  นักศึกษาขาดสอบประจําภาคการศึกษา โดยไมไดรับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๔.๓.๒  นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ ๒๓ 

๒๕.๓.๓  นักศึกษาทุจริต… /



 
-๑๒-

 ๒๔.๓.๓  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
 ๒๔.๓.๔  นักศึกษาที่ไดรับการใหคะแนนระดับชั้น I แตมิได
ดําเนินการขอประเมินผลเพื่อแกระดับช้ัน I ใหเสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธ์ิ
ลงทะเบียน 
 ๒๔.๓.๕  ผลการสอบรายวิชาตํ่ากวาระดับออนมาก 
 ๒๔.๓.๖  ผลการสอบพิเศษ ตามขอ ๒๕ ไมผาน 
 ๒๔.๔ การให S กระทําไดในการใหคะแนนรายวิชาเรียนท่ีไมนับหนวยกิต  
หรือในรายวิชาเรียนท่ีนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
และผลการเรียนในรายวิชานั้นเปนท่ีพอใจของอาจารยผูสอน 
 ๒๔.๕  การให U กระทําไดตามขอ ๒๔.๔ แตผลการเรียนรายวิชานั้นไมเปนท่ี
พอใจของอาจารยผูสอน 
 ๒๔.๖  การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
 ๒๔.๖.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๒๓ แตมิไดสอบ
เพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๔.๖.๒  อาจารยผูสอนและคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ   นักศึกษาท่ีไดคะแนนระดับช้ัน I จะตองดําเนินการรองขอการประเมินผลเพื่อเปล่ียนระดับช้ัน 
I ใหเสร็จส้ิน เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานการประเมินผลไดภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธ์ิ
ลงทะเบียนเรียน  หากพนกําหนดดังกลาวใหนายทะเบียนเปล่ียนคะแนนระดับช้ัน I เปน F  
 ๒๔.๗ การให W ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีตอไปน้ี 
 ๒๔.๗.๑ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหงดเรียนวิชานั้นตามขอ ๑๘.๓ หรือ 
๑๘.๔ 
 ๒๔.๗.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ ๒๑ 
 ๒๔.๗.๓  นักศึกษาถูกส่ังพักการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 
 ๒๔.๗.๔ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปล่ียนคะแนนระดับช้ัน I ท่ี
นักศึกษาไดรับตามขอ ๒๔.๖.๑ และครบกําหนดของการเปล่ียนคะแนนระดับช้ัน I แตการปวยหรือเหตุ
อันพนวิสัยยังไมส้ินสุด 
 ๒๔.๘ การให AU ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ตามขอ ๑๗ 
 

/ ขอ  ๒๕  การประเมินผล… 



 
-๑๓-

ขอ ๒๕ การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร  
 นอกจากการศึกษารายวิชาแลวนกัศึกษาตองสอบพิเศษตางๆ ตามขอกําหนดของ
หลักสูตร ไดแก การสอบภาษา (Language examination) การสอบประมวลความรู (Comprehensive 
examination) และการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ (Thesis/Dissertation oral examination) 
การประเมินผล การสอบพิเศษดังกลาว ใหกระทําเปนแบบระดับช้ัน ดังนี ้
    ระดับคะแนน  ความหมาย 
            PD   ผานอยางยอดเยี่ยม (Pass with distinction) 
           P  ผาน  (Pass) 
                  F  ไมผาน  (Fail) 
 ขอ ๒๖ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ  ซึ่งรวมทั้งกระบวนการทําวิทยานิพนธ  
และรูปเลมวิทยานิพนธ ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ โดยมี
ประธานกรรมการสอบเปนประธานการประเมิน ใหกระทําหลังจากนักศึกษาสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
ผานแลวและกระทําแบบระดับช้ันดังนี้ 
   ระดับช้ัน  ความหมาย 
   Excellent      ดีเยี่ยม 
   Good      ดี 
   Pass      ผาน 
   Fail     ไมผาน 

ขอ  ๒๗ การนับจํานวนหนวยกิต  และการคํานวณคาระดับช้ันเฉล่ีย  
 ๒๗.๑ การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับช้ันเฉล่ียให
นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับช้ัน ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิต  และคาระดับช้ันท่ีไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับช้ันเฉล่ียดวย 
  ๒๗.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดใน
หลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบได  C  ข้ึนไปเทานั้น 
 ๒๗.๓ คาระดับช้ันเฉล่ียรายภาคการศึกษา  ใหคํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับช้ันของ             
แตละวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 
 ๒๗.๔ คาระดับช้ันเฉล่ียสะสม  ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเร่ิม
เขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับช้ัน
ของแตละรายวิชาเรียนท้ังหมดตามขอ ๒๗.๑ เปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 

๒๗.๕ ในภาคการศึกษา… /



 
-๑๔-

 ๒๗.๕ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับช้ันเฉล่ียรายภาค
การศึกษา  และคาระดับช้ันเฉล่ียสะสม โดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไมได I เทานั้น 

ขอ ๒๘ การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาบังคับท่ีสอบไดต่ํากวา B รายวิชาเลือกท่ี
สอบไดต่ํากวา C หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได โดย
ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกอนจะ
ลงทะเบียนเรียน 

ขอ  ๒๙ การทุจริตในการสอบ  
 นักศึกษาท่ีทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  อาจส่ังให 
 ๒๙.๑ ตกในรายวิชานั้น  หรือ 
 ๒๙.๒ ตกในรายวิชานั้น  และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
 ๒๙.๓ พนจากสภาพนักศึกษา 
 ขอ ๓๐ การพนจากสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะตองพนจากสภาพนักศึกษาในกรณี
ตอไปนี้ 

๓๐.๑ ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก  ตามขอ  ๒๒  
  ๓๐.๒ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตาม
ขอ  ๑๖.๓ 
  ๓๐.๓ เม่ือพนกําหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษาตามขอ ๒๐ 
 ๓๐.๔ ขาดคุณสมบัตติามขอ ๙  อยางใดอยางหน่ึง 

๓๐.๕ เม่ือคาระดับช้ันเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๓.๐๐ ใน ๓  ภาคการศึกษาติดตอกนั    
   ๓๐.๖ สอบประมวลความรู ๓ คร้ังแลวยังไมผาน 
   ๓๐.๗ เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามขอ ๑๒.๒.๓ มีคาระดับช้ันเฉล่ียภาค
การศึกษาแรกตํ่ากวา ๓.๐๐ 
  ๓๐.๘ ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ ๘  หรือไดคา
ระดับช้ันเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๓.๐๐ หรือไดผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธระดับช้ันไมผาน 
  ๓๐.๙   ทุจริตอยางรายแรงในการสอบ 
   ๓๐.๑๐   มีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรงขณะท่ีเปนนักศึกษา 
  ๓๐.๑๑   ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

/ หมวด ๖ การดําเนินการ… 



 
-๑๕-

หมวด  ๖ 
การดําเนินการเก่ียวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ 

 
ขอ ๓๑ การสอบภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  

  ๓๑.๑ ใหมีคณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคลที่เหมาะสมซ่ึงคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแตงต้ัง  เพื่อดําเนินการสอบและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน 
 ๓๑.๒ นักศึกษาตองสอบภาษาท่ีไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอย ๑ ภาษา 
การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจและการอนุมัติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๓๑.๓ นักศึกษาท่ีประสงคจะสอบตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยท่ีปรึกษา
ไปยังคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ภายในสัปดาหท่ี ๔ ของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะสอบ 
 ๓๑.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณหีนึ่ง
ดังตอไปนี ้ 
  ๓๑.๔.๑  นักศึกษาสอบภาษาไดแลวจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัย
รับรองตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๓๑.๔.๒  นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาษาตางประเทศ  ที่มีเวลาเรียน
สัปดาหละไมนอยกวา  ๓ ช่ัวโมง  ตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติโดยไมนับหนวยกิตและ
ไดรับการประเมินผลการเรียนระดับช้ัน S 
 ๓๑.๔.๓ นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไมใช
ภาษาประจําชาติของตนซ่ึงมีรายวิชาเกี่ยวกบั การอาน การใชภาษาไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 
 ขอ ๓๒ การสอบประมวลความรู  (Comprehensive examination) สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท 
  ๓๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทท่ีเรียนตามหลักสูตรแผน ข. ตองสอบ
ประมวลความรู 
 ๓๒.๒  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกอบดวยบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อดําเนินการจัดสอบขอเขียนและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน  โดย
การอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓๒.๓  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการสอบประมวลความรูในสัปดาหท่ี ๑๕ ทุก
ภาคการศึกษา  วิธีการและหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามขอกําหนดของมหาวทิยาลัย 
 ๓๒.๔ นักศึกษามีสิทธ์ิสมัครสอบประมวลความรูเม่ือมีคุณสมบัติตอไปน้ี 

/ ๓๒.๔.๑  เรียนรายวิชา… 



 
-๑๖-

 ๓๒.๔.๑  เรียนรายวิชาบังคับท่ีกําหนดไว  และรายวิชาเลือกอ่ืนได
หนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับช้ันเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
 ๓๒.๔.๒  ผานการประเมินของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร วา
สมควรเขาสอบประมวลความรูได 
 ๓๒.๕ นักศึกษาท่ีประสงคจะสอบประมวลความรู  ตองยื่นคํารองขอสอบท่ี
ผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรแลว ตอบัณฑิตวิทยาลัย  
ภายในสัปดาหท่ี  ๔  ของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะสอบ 
  ๓๒.๖  นักศึกษาท่ีสอบประมวลความรู ไมผาน มีสิทธ์ิสอบแกตัวใหม ท้ังนี้
นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแกตัวไดไมเกิน  ๒  คร้ัง 
 ๓๒.๗   เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเขาสอบในภาคการศึกษาใดแลว ถานักศึกษา
ขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลสมควรถือวานักศึกษาสอบตกในการสอบประจําภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๓๓ การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  examination)  สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  
  ๓๓.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเปนผูมี
สิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ   
 ๓๓.๒  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แตงต้ังคณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการจัดสอบขอเขียนและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน 
 ๓๓.๓  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาหท่ี  ๑๕ ทุกภาค
การศึกษา  วิธีการและหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๔ นักศึกษามีสิทธ์ิสมัครสอบวัดคุณสมบัติ  เม่ือเรียนรายวิชาบังคับท่ี
กําหนดไว และรายวิชาเลือกอ่ืนไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับช้ันเฉล่ียสะสม
ไมต่ํากวา ๓.๐๐  และผานการประเมินของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัด
คุณสมบัติได 
 ๓๓.๕ นักศึกษาท่ีประสงคจะสอบวัดคุณสมบัติ ตองยื่นคํารองขอสอบท่ีผาน
ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรแลว ตอบัณฑิตวิทยาลัย  
ภายในสัปดาหท่ี  ๔  ของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะสอบ 
 ๓๓.๖   นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติ ไมผาน มีสิทธ์ิสอบแกตัวใหม ท้ังนี้
นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแกตัวไดไมเกิน  ๒  คร้ัง 
 ๓๓.๗ เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเขาสอบในภาคการศึกษาใดแลว ถานักศึกษา
ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร  ถือวานักศึกษาสอบตกในการสอบประจําภาคการศึกษานั้น 

/ ขอ  ๓๔  วิทยานิพนธและ… 



 
-๑๗-

ขอ ๓๔ วิทยานิพนธและการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ      
  ๓๔.๑  การ เสนอชื ่อ เ รื ่องว ิทยาน ิพนธ และคณะกรรมการที ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ  และคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
หรือภาคนิพนธ   เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจาก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๓๔.๑.๑ นักศึกษาเสนอช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ และรายช่ือคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก  
แบบ ก ๑ จะตองสอบผานการสอบประมวลความรูและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะตองสอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ  จึงจะมีสิทธ์ิเสนอขอทําวิทยานิพนธ 
 นักศึกษาเสนอช่ือเร่ืองการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ  และรายช่ือ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตอเม่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
ในแตละหมวดวิชา 
 ๓๔.๑.๒ คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และคณะกรรมการที่
ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ  ตองมีองคประกอบและคุณสมบัติ  ดังน้ี 
 ๑) ระดับปริญญาโท ประกอบดวยประธานกรรมการท่ี
ปรึกษา ๑ คน  กรรมการท่ีปรึกษา ๑ คน กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งอาจเสนอกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มได
อีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  กรรมการท่ีปรึกษา  
ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  
และตองมีประสบการณในการทําวิจัย  ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  โดยอาจารย  ๑ คน  
เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน  ๕  คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพ
พรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา ๕ คน ใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแตท้ังนี้ตอง ไมเกิน ๑๐ คน 
 การคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ  ของนักศึกษาปริญญาโท  
ใหอาจารย  ๑  คนเปนท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  หรือภาคนิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน  ๑๕  คน 
 กรณีอาจารย  ๑  คน  เปนท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ  และการ
คนควาอิสระหรือภาคนิพนธ  ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ  ๑  คน  เทียบไดกับ
จํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ๓ คน ท้ังนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
ท้ังหมดในเวลาเดียวกัน  

/ ๒) ระดับปริญญาเอก… 



 
-๑๘-

 ๒) ระดับปริญญาเอก  ประกอบดวยประธานกรรมการท่ี
ปรึกษา ๑ คน กรรมการท่ีปรึกษา ๒ คน ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง อาจเสนอกรรมการท่ีปรึกษา  
เพิ่มไดอีก ๑ คน ประธานกรรมการท่ีปรึกษา ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  กรรมการท่ี
ปรึกษา  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัย  ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  โดย
อาจารย ๑ คน เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํา
ท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา  ๕  คน  ใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแตท้ังนี้ตอง
ไมเกิน  ๑๐  คน 
 ๓๔.๑.๓  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ช่ือเร่ืองการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธและคณะกรรมการที่
ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแลว ใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ๓๔.๒ การประชุมพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ  และเคาโครงการคนควา
อิสระหรือเคาโครงภาคนิพนธ 
 ๓๔.๒.๑ เ ม่ื อนั ก ศึกษาได จั ด ทํ า เ ค า โครงวิ ทย านิพนธ  และ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหความเห็นชอบวามีผลงานไดมาตรฐานแลวใหดําเนินการเสนอขอ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธเสนอตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรได 
      เม่ือนักศึกษาไดจัดทําเคาโครงการคนควาอิสระหรือภาค
นิพนธ  และคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธใหความเห็นชอบวามีผลงานไดมาตรฐานแลวให
ดําเนินการเสนอขอจัดประชุมเพื่อพิจารณาเคาโครงภาคนิพนธเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได 
 ๓๔.๒.๒ ให คณะกรรมการ ผู ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร ทําหน า ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ และเคาโครงการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธโดยเชิญ
กรรมการเพิ่มเติมได  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธตองมี
ไมนอยกวา ๔ คน ในจํานวนนี้ตองมีประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือประธานกรรมการท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธของนักศึกษา  และกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมใช
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธของนักศึกษา
อยางนอย ๓ คน แลวแตกรณีโดยมีเลขานุการคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการ 

/ ๓๔.๒.๓  เมื่อที่ประชุม… 



 
-๑๙-

 ๓๔.๒.๓ เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระหรือภาคนิพนธมีมติใหแกไข  ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม  
  ๓๔.๓ การขออนุมัติดําเนินการการทําวิทยานิพนธ  และการคนควาอิสระ
หรือภาคนิพนธ 
 ๓๔.๓.๑ เม่ือนักศึกษาไดแกไขปรับปรุงเคาโครงวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระหรือภาคนิพนธตามขอ ๓๔.๒.๓  เรียบรอยแลว ใหนําเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระหรือภาคนิพนธท่ีแกไขสมบูรณเสนอตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรผานเลขานุการ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการทํา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธได 
 ๓๔.๓.๒ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงชื่อเร่ืองวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระหรือภาคนิพนธหรือเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงภาคนิพนธหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหรือคณะกรรมการการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ  นักศึกษาตองนําเร่ืองเสนอตอคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
 ๓๔.๔ การรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
หรือภาคนิพนธ 
 ๓๔.๔.๑ เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการทํา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธได นักศึกษาตองจัดทําแผนการดําเนินงานในการทํา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธมอบใหคณะกรรมผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธแลวแตกรณี 
 ๓๔.๔.๒ นักศึกษาตองมาพบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือคณะกรรมการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธสมํ่าเสมอ 
 ๓๔.๔.๓ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระหรือภาคนิพนธอยางนอยภาคการศึกษาละ ๒  คร้ัง  วาการดําเนินงานเปนไปตามแผนและ/หรือ 
มีปญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร โดยใหรายงานตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรผานคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธแลวแตกรณี 
 ๓๔.๔.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษาไมมารายงานความกาวหนาตามท่ีกําหนดใน
ขอ ๓๔.๔.๓  หรือนักศึกษาขาดการติดตอกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธโดยไมมีเหตุผลสมควรหรือนักศึกษาปฏิบัติงานไมเปนท่ีพอใจ
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาคนควาอิสระหรือภาคนิพนธให
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาคนควาอิสระหรือภาคนิพนธรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

/ ๓๔.๕ การสอบ… 



 
-๒๐-

 ๓๔.๕ การสอบวิทยานิพนธ 
 ๓๔.๕.๑  เม่ือนักศึกษาทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ
แลวเสร็จ ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธตรวจแกไข
ใหเรียบรอย   แลวใหประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือประธานกรรมการคนควาอิสระหรือภาค
นิพนธกําหนดใหนักศึกษาสอบวิทยานิพนธหรือสอบการคนควาอิสระภาคนิพนธแลวแตกรณี 
 ๓๔.๕.๒ กรรมการสอบวิทยานิพนธ  หรือกรรมการสอบการคนควา
อิสระหรือภาคนิพนธประกอบดวยกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ
หรือภาคนิพนธอยางนอย  ๑  คน กรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครง
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธแตไมใชกรรมการที่ปรึกษา ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณสมบัติตามขอ ๓๔.๑.๒ จํานวน ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง ๑ คน 
เปนกรรมการ   
  การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาเอกใหมหาวิทยาลัย
แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําหนาท่ีเปนประธานการสอบ  สวนการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเปนประธานการสอบก็ได   
 ๓๔.๕.๓ ระยะเวลานับแตวันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเคาโครง
วิทยานิพนธ  หรือเคาโครงการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ถึงวันสอบปากเปลาตองมีระยะเวลาอยางนอย
ตามเกณฑดังตอไปนี ้                          
 ๑) วิทยานิพนธ  ๑๕ หนวยกิต หรือตํ่ากวาภาคนิพนธหรือการ
คนควาอสิระหรือภาคนิพนธตองมีระยะเวลาอยางนอย ๓  เดือน  สําหรับการศึกษาภาคปกติและ ๔ เดือน 
สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
 ๒) วิทยานิพนธ จํานวน ๑๖-๓๐ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
อยางนอย ๖  เดือน  สําหรับการศึกษาภาคปกติ และ ๘  เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
 ๓) วิทยานิพนธท่ีมีจํานวนหนวยกิตเกิน ๓๐ หนวยกิต ตองมี
ระยะเวลาอยางนอย ๙ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและ ๑๒ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ   
               ๓๔.๕.๔ ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  คณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระหรือภาคนิพนธ  สงผลการสอบปากเปลาและผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือคุณภาพ
การคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  ๑๕  วันนับจากวันสอบ  ท้ังนี้ผลการประเมิน 
ระดับปริญญาโท ตองผาน ๒ ใน ๓ สําหรับปริญญาเอก ตองผาน ๓ ใน ๔ 
 ๓๔ .๕.๕ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาค
นิพนธ ฉบับสมบูรณที่ไดแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระหรือภาคนิพนธ พรอมท้ังบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหมหาวิทยาลัยตามจํานวนท่ี 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันสอบปากเปลา 

/ ๓๔.๖  การเขียนวิทยานิพนธ… 



 
-๒๑-

 ๓๔.๖ การเขียนวิทยานิพนธหรือการเขียนการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ให
เขียนเปนภาษาไทย  ในกรณีท่ีมีความจําเปนและมีเหตุผลสมควร คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติใหมีการเขียนเปนภาษาอังกฤษไดโดยการเสนอของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
 ๓๔.๗ ลิขสิทธ์ิของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนพินธ ใหเปน
ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติการใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ ๓๕ การขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  
  ๓๕.๑ ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหยื่นคํารอง
ขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
  ๓๕.๒ นั ก ศึ กษ า จะ สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า และขอ รับป ริญญา บัต รห รื อ
ประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๓๕.๒.๑ มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา 
  ๓๕.๒.๒ ไมเปนผูมีความประพฤตเิส่ือมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
  ๓๕.๒.๓  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
  ๓๕.๒.๔ ไดคาระดับช้ันเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐  
  คุณสมบัติเฉพาะ 
                    ๓๕.๒.๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองมีผลการเรียนคาระดับช้ันเฉล่ียสะสม
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   

                    ๓๕.๒.๖  ปริญญาโท   
 ๑)  แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี มหาวิทยาลัยแตงต้ัง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

/ ๒)  แผน ก แบบ ก ๒… 



 
-๒๒-

            ๒) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดใน
หลักสูตรโดยจะตองมีผลการเรียนระดับช้ันเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี 
มหาวิทยาลัยนั้นแตงต้ัง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

           ๓) แผน  ข  ศึกษารายว ิชาครบถวนตามที ่กําหนดใน
หลักสูตรโดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/
หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น  พรอมท้ังเสนอการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

       ๓๕.๒.๗ ปริญญาเอก 
           ๑)  แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษาตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)   เพ่ือ
เปนผูมีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย  โดย
คณะกรรมการซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer 
Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ๒) แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดใน
หลักสูตร โดยจะตองมีผลการเรียนระดับช้ันเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ 
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ ซ่ึงจะตองประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 ๓๕.๒.๘ ขอกําหนดเฉพาะหลักสูตรหรือสาขาวิชา 

ขอ ๓๖ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาท่ีอนุมัติการสําเร็จการศึกษา   

/ ขอ ๓๗ การใหปริญญาบัตร… 
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