ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับใหม)
------------------------------------

เพื่อเปนการรักษามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ และเปนแนวทางในการบริหาร
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความมาตรา ๑๘(๒) แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐” (ฉบับใหม)
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การจัดการศึกษา
หลัก สูต รระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บรรดาระเบียบ
ขอบังคับและคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 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
ที่กําหนดนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
/ “คณะกรรมการผูรับผิดชอบ…

-๒-

“คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ขอ ๕ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ใช แ บบหน ว ยกิ ต จั ด การศึ ก ษาเป น ๒
ประเภทการศึกษาดังนี้
๕.๑ การศึกษาภาคปกติใหใชระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนรวมทั้งเวลาสอบแตละภาค
ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ ๒ ได โดยมี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๒ การศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ ป
การศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓
มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้งเวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอน
ในวันเสาร-วันอาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร-ศุกร นอกเวลาราชการ
ขอ ๖ การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๖.๕ การคนควาอิสระหรือภาคนิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๖.๖ วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาให
มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
/ หมวด ๒ หลักสูตร…

-๓-

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 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได
โดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
และตองศึกษารายวิชาสัมพันธ และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
แผน ข เป นแผนการศึ กษาที่ เน นการศึ กษางานรายวิ ชา โดยไม ต องทํ า
วิทยานิพนธแตตองมีการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
๗.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๔ หลักสูตรปริญญาเอก แบงการจัดการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป น แผนการศึ ก ษาที่ เ น น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่
กอใหเกิดความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู เข าศึ กษาที่ สํ าเร็ จปริ ญญาโท จะต องทํ าวิ ทยานิ พนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผู เข าศึ กษาที่ สําเร็ จปริ ญญาตรี จะต องทําวิ ทยานิ พนธ
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
/ แบบ ๒ เปนแผนการ…

-๔-

แบบ ๒ เป นแผนการศึก ษาที่ เ นนการวิจัย โดยมีก ารทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู เขาศึกษาที่สําเร็ จปริญญาโท จะต องทําวิทยานิ พนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึ กษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ ๘ กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา
๘.๒ ปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาไมเกิน
๕ ปการศึกษา
๘.๓ ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๘
ปการศึกษา ผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอ ใหใชระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
ไมเกิน ๖ ปการศึกษา
หมวด ๓
การรับเขาเปนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ขอ ๙ คุณวุฒแิ ละคุณสมบัติผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท ผูสมัครเขา
เป น นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตอง
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมี
คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีเขาศึกษาใน
บางหลักสูตร โดยตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
/ ขอ ๑๐ วิธีการรับผูสมัคร…

-๕-

ขอ ๑๐ วิธีการรับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
๑๐.๑ การรั บ สมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษาใช วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนด โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือกทั้งนี้การกําหนด
วิธีการและเกณฑในการคัดเลือกใหเปนไปตามขอเสนอจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๒ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นเปนนักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัยเพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดไดโดยตองชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐.๓ มหาวิ ทยาลั ย อาจพิ จารณาอนุ มั ติ ให บุ คคลภายนอกที่ ไม ใ ช นั ก ศึ กษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามขอ ๙ ตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบโดยตองชําระคาหนวยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๑.๑ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาแลว
๑๑.๒ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง โดยนํา
หลั ก ฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดมารายงานตั ว ต อ มหาวิ ท ยาลั ย พร อ มทั้ ง ชํ า ระเงิ น ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและจายเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตาม วัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๓ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาที่ไมมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจง
เหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรในวันที่กําหนดใหรายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมตั ิ
ตองมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว
๑๑.๔ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด
ประเภทการศึกษาใดตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และประเภทการศึกษานั้น
๑๑.๕ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาประเภทการศึกษาภาคพิเศษจะขึ้นทะเบียนเปน
นัก ศึก ษา เกินกว าหนึ่ งสาขาวิชาไม ได แต นักศึ กษาประเภทการศึกษาภาคปกติ อาจขึ้ นทะเบียนเป น
นักศึกษาเขาศึกษาสาขาวิชาอื่นในประเภทการศึกษาภาคพิเศษได
ขอ ๑๒ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
๑๒.๑ ตามประเภทการจัดการศึกษา นักศึกษาแบงเปน ๒ ประเภท
/ ๑๒.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ…

-๖-

๑๒.๑.๑ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ได แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในประเภท
การศึกษาตาม ขอ ๕.๑
๑๒.๑.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ได แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในประเภท
การศึกษาตามขอ ๕.๒
๑๒.๒ สภาพนักศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งตอไปนี้
๑๒.๒.๑ นักศึกษาสามัญ ไดแก ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
๑๒.๒.๒ นัก ศึกษาทดลองศึก ษา ไดแ ก ผูสมัครเขาศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก ที่มีเงื่อนไขของหลักสูตรใหทดลองศึกษา
๑๒.๒.๓ นั ก ศึ ก ษาร ว มศึ ก ษา ได แ ก ผู ส มั ค รที่ ค ณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนศึกษาเปนรายวิชาบางวิชา ตามขอ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓
๑๒.๓ การเปลี่ยนประเภทและสภาพนักศึกษา
๑๒.๓.๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัย
โดยการเสนอของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให
นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษได ทั้งนี้นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และระเบียบตางๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๑๒.๓.๒ นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติ
ไมได
๑๒.๓.๓ นักศึกษาทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และ
สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยไดไมต่ํากวา ๓.๐๐ ใหเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาสามัญไดเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแรก
ขอ ๑๓ การโอนหนวยกิตรายวิชา
๑๓.๑ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่เคย
ศึกษามาแลว โดยนับหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอนมาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษา
ไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน
๕ ป และจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอนตองไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตรที่รับโอน โดยเปนรายวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา B
/ ๑๓.๒ การโอนหนวยกิต…

-๗-

๑๓.๒ การโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๔.๑ นักศึกษาที่เขาศึกษาสาขาวิชาใด ถามีความประสงคจะเปลี่ยนสาขาวิชาที่
ศึกษาใหกระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม
๑๔.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชา ใหนับตั้งแตเริ่มตน
เขาศึกษาสาขาวิชาใหม
๑๔.๓ การโอนหนวยกิตรายวิชากระทําไดตามขอ ๑๓
ขอ ๑๕ การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๑๕.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย และกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยได
๑๕.๒การโอนหนวยกิตรายวิชากระทําไดตามขอ ๑๓
หมวด ๔
การลงทะเบียน
ขอ ๑๖ การลงทะเบียนรายวิชา
๑๖.๑ กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแตทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณไมเกิน ๓ สัปดาหหลังวัน
เปดภาคการศึกษา
๑๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
๑๖.๓ ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเปนจํานวนหนวยกิตไมต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖.๔ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในภาคการศึกษาใดภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติ
เปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
/ ๑๖.๕ นักศึกษาตองไดรับ…

-๘-

๑๖.๕ นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ
ในแตละภาคการศึกษากอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถารายวิชาในหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียน
รายวิชาเปนลําดับ นักศึกษาตองเรียนและสอบไดวิชาลําดับแรกกอน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ลําดับถัดไป
๑๖.๖ จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
๑๖.๖.๑ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตละภาคการศึกษาตาม
ประเภทนักศึกษา ดังนี้
๑) นักศึกษาภาคปกติต องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ/หรือ
วิ ท ยานิ พ นธ ไ ม ต่ํ า กว า ๖ หน ว ยกิ ต และไม เ กิ น ๑๕ หน ว ยกิ ต ในภาคการศึ ก ษาที่ ๑ และ ๒ การ
ลงทะเบียนเรียนต่ํ ากว า ๕ หน วยกิ ต อาจทําไดเฉพาะในภาคการศึ กษาฤดูรอนหรือภาคการศึกษาที่
นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
๒) นักศึ กษาภาคพิ เศษจะลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาและ/หรื อ
วิทยานิพนธไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา
๑๖.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา และวิทยานิพนธที่มีจํานวนหนวยกิต
น อ ยหรื อ มากกว า เกณฑ ที่ กํ า หนดในข อ ๑๖.๖.๑ ให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
๑๖.๖.๓ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาตามขอ ๑๑.๕ มี
สิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชานั้นรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละ
ภาคการศึกษาตามขอ ๑๖.๖.๑ หรือสองสาขานั้นรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
ตามขอ ๑๖.๖.๑
๑๖.๗ ในกรณี ที่ มี ความจํ าเป นคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติ ให
นักศึกษาภาคปกติไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่จัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได ทั้งนี้ นักศึกษา
ตองชํ า ระคาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชานั้น เช น เดีย วกั บนัก ศึก ษาภาคพิ เ ศษ แตนั ก ศึก ษาภาคพิเ ศษจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติมิได
ขอ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับหนวยกิต (Audit)
๑๗.๑ การลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การ
ลงทะเบียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษา และจํานวนหนวยกิต
ตามหลักสูตร โดยใหนักศึกษาสอบ และมีการแจงผลการเรียนตามขอ ๑๗.๓
๑๗.๒นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น โดยตองชําระคาหนวยกิตตามระดับของวิชาที่
เรียนและใหนักศึกษาระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนดวยวาเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต
/ ๑๗.๓ ใหงานทะเบียนและ…

-๙-

๑๗.๓ ใหงานทะเบียนและวัดผลลงในระเบียน (Record) ตรงชองผลการเรียน
รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนั้นวา AU เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเทานั้น
ขอ ๑๘ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน
๑๘.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน ตองไดรับความยินยอม
จากอาจารยที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร แลวใหแจงใหนาย
ทะเบียนทราบ
๑๘.๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนตองกระทําภายใน ๓ สัปดาห
แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๖.๕ และ ๑๖.๖
๑๘.๓ การขอยกเลิ ก รายวิ ช าใดต อ งกระทํ า ภายในสั ป ดาห ที่ ๙ ของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหที่ ๓ ของภาคการศึกษาฤดูรอน
๑๘.๔ การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังกําหนดเวลาในขอ ๑๘.๓ จะกระทํา
มิได เวนแตจะของดทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย กอนวันแรกของการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาปกติ
และ ๑ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
ขอ ๑๙ การขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๙.๑ รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา
นักศึกษาผูลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวไดเต็มจํานวน
๑๙.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาใดภายใน ๓ สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
มีสิทธิ์ขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน
๑๙.๓ นักศึกษาที่ของดเรียนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๑๙.๒
ไมมีสิทธิ์ขอถอนคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๐ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๒๐.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร แต
ยั ง ไม สํ า เร็ จ การศึก ษาตอ งลงทะเบีย นชํ า ระคา บํ า รุง มหาวิท ยาลัย และคา ธรรมเนีย มอื ่น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๐.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสัปดาหที่ ๔ นับจากวันเปดภาคการศึกษาที่ ๑ หรือ ๒ หรือภายในสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาฤดูรอน
/ ขอ ๒๑ การลาพัก…

-๑๐-

ขอ ๒๑ การลาพักการเรียน
๒๑.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอมหาวิทยาลัยไดใน
กรณีตอไปนี้
๒๑.๑.๑ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือไดรับทุน
อื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
๒๑.๑.๒ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปนเวลานานเกิน
กวารอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรื อ สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย ว า ด ว ยสถานพยาบาลซึ่ ง เป น ของเอกชน
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒๑.๑.๓ เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอพักการ
เรียนได ถาไดเรียนมาแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
๒๑.๒ การลาพักการเรียน นักศึกษาตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
ที่สุดภายในสัปดาหที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณา
อนุมัติและแจงใหนายทะเบียนทราบ
๒๑.๓ การลาพั กการเรี ย นใหอนุมัติ ไ ดครั้ง ละไมเ กิน ๑ ภาคการศึก ษา ถา
นักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักใหม
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่
ลาพักรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
๒๑.๕ ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นักศึกษาตองชําระเงินคา
บํารุงมหาวิทยาลัย และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะ
พนสภาพการเปนนักศึกษา
๒๑.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนตองยื่น
คํารองขอกลับเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยกอนวันเปดภาคเรียนไมนอยกวา ๒ สัปดาห และใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย แจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ ๒๒ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารอง
ตอมหาวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาออกจากมหาวิทยาลัย

/ หมวด ๕ การวัดและ…

-๑๑-

หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๓ การมีสิทธิ์เขาสอบ
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชานั้น
ขอ ๒๔ ระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา
๒๔.๑ ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา ใหกระทําเปนแบบระดับชั้น
ซึ่งมีความหมายและคาระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้น
ความหมาย
คาระดับชั้น
A
ดีเยีย่ ม (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 นอกจากการใหคะแนนเปนแบบระดับชัน้ ตามขอ ๒๔.๑ แลว ยังอาจ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาโดยไมมีคาระดับชั้น ไดดังนี้
ระดับชั้น
ความหมาย
S
ผลการเรียนเปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการเรียนไมเปนที่พอใจ (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 นัก ศึก ษาที่ไ ดรับ การใหค ะแนนระดับ ชั้น I แตมิไ ด
ดํา เนินการขอประเมินผลเพื่อแกระดับชั้น I ใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียน
๒๔.๓.๕ ผลการสอบรายวิชาต่ํากวาระดับออนมาก
๒๔.๓.๖ ผลการสอบพิเศษ ตามขอ ๒๕ ไมผาน
๒๔.๔ การให S กระทําไดในการใหคะแนนรายวิชาเรียนที่ไมนับหนวยกิต
หรือในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
และผลการเรียนในรายวิชานั้นเปนที่พอใจของอาจารยผูสอน
๒๔.๕ การให U กระทําไดตามขอ ๒๔.๔ แตผลการเรียนรายวิชานั้นไมเปนที่
พอใจของอาจารยผูสอน
๒๔.๖ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๒๔.๖.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๒๓ แตมิไดสอบ
เพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๔.๖.๒ อาจารย ผูส อนและคณะกรรมการผู รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ นักศึกษาที่ไดคะแนนระดับชั้น I จะตองดําเนินการรองขอการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับชั้น
I ใหเสร็จสิ้น เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานการประเมินผลไดภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนดดังกลาวใหนายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I เปน F
๒๔.๗ การให W ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีตอไปนี้
๒๔.๗.๑ นักศึกษาไดรบั อนุมัติใหงดเรียนวิชานั้นตามขอ ๑๘.๓ หรือ
๑๘.๔
๒๔.๗.๒ นักศึกษาไดรบั อนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ ๒๑
๒๔.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
๒๔.๗.๔ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I ที่
นักศึกษาไดรับตามขอ ๒๔.๖.๑ และครบกําหนดของการเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I แตการปวยหรือเหตุ
อันพนวิสัยยังไมสิ้นสุด
๒๔.๘ การให AU ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ตามขอ ๑๗

/ ขอ ๒๕ การประเมินผล…

-๑๓-

ขอ ๒๕ การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร
นอกจากการศึกษารายวิชาแลวนักศึกษาตองสอบพิเศษตางๆ ตามขอกําหนดของ
หลักสูตร ไดแก การสอบภาษา (Language examination) การสอบประมวลความรู (Comprehensive
examination) และการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ (Thesis/Dissertation oral examination)
การประเมินผล การสอบพิเศษดังกลาว ใหกระทําเปนแบบระดับชั้น ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
PD
ผานอยางยอดเยี่ยม (Pass with distinction)
P
ผาน (Pass)
F
ไมผาน (Fail)
ขอ ๒๖ การประเมิน คุณ ภาพวิท ยานิพ นธ ซึ่ง รวมทั้ง กระบวนการทํา วิท ยานิพ นธ
และรูป เลม วิทยานิพนธ ให เปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิ ทยานิ พนธ โดยมี
ประธานกรรมการสอบเปนประธานการประเมิน ใหกระทําหลังจากนักศึกษาสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
ผานแลวและกระทําแบบระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้น
ความหมาย
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผาน
Fail
ไมผาน
ขอ ๒๗ การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาระดับชั้นเฉลี่ย
๒๗.๑ การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับชั้นเฉลี่ยให
นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับชั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับชั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับชั้นเฉลี่ยดวย
๒๗.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดใน
หลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบได C ขึ้นไปเทานั้น
๒๗.๓ คาระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับชั้นของ
แตละวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น
๒๗.๔ คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับชั้น
ของแตละรายวิชาเรียนทั้งหมดตามขอ ๒๗.๑ เปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
/๒๗.๕ ในภาคการศึกษา…

-๑๔-

๒๗.๕ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับชั้นเฉลี่ยรายภาค
การศึกษา และคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไมได I เทานั้น
ขอ ๒๘ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับที่สอบไดต่ํากวา B รายวิชาเลือกที่
สอบไดต่ํากวา C หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได โดย
ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกอนจะ
ลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๙ การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย อาจสั่งให
๒๙.๑ ตกในรายวิชานั้น หรือ
๒๙.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๙.๓ พนจากสภาพนักศึกษา
ขอ ๓๐ การพนจากสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะตองพนจากสภาพนักศึกษาในกรณี
ตอไปนี้
๓๐.๑ ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก ตามขอ ๒๒
๓๐.๒ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษาตาม
ขอ ๑๖.๓
๓๐.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษาตามขอ ๒๐
๓๐.๔ ขาดคุณสมบัตติ ามขอ ๙ อยางใดอยางหนึ่ง
๓๐.๕ เมื่อคาระดับชัน้ เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ ใน ๓ ภาคการศึกษาติดตอกัน
๓๐.๖ สอบประมวลความรู ๓ ครั้งแลวยังไมผาน
๓๐.๗ เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามขอ ๑๒.๒.๓ มีคาระดับชั้นเฉลี่ยภาค
การศึกษาแรกต่ํากวา ๓.๐๐
๓๐.๘ ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ ๘ หรือไดคา
ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ หรือไดผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธระดับชั้นไมผาน
๓๐.๙ ทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
๓๐.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงขณะที่เปนนักศึกษา
๓๐.๑๑ ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
/ หมวด ๖ การดําเนินการ…

-๑๕-

หมวด ๖
การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ
ขอ ๓๑ การสอบภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๓๑.๑ ใหมีคณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคลที่เหมาะสมซึ่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแตงตั้ง เพื่อดําเนินการสอบและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน
๓๑.๒ นักศึกษาตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอย ๑ ภาษา
การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจและการอนุมัติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๓๑.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะสอบตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยที่ปรึกษา
ไปยังคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ภายในสัปดาหที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะสอบ
๓๑.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๓๑.๔.๑ นักศึกษาสอบภาษาไดแลวจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัย
รับรองตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๑.๔.๒ นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาษาตางประเทศ ที่มีเวลาเรียน
สัปดาหละไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง ตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติโดยไมนับหนวยกิตและ
ไดรับการประเมินผลการเรียนระดับชั้น S
๓๑.๔.๓ นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใช
ภาษาประจําชาติของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอาน การใชภาษาไมนอ ยกวา ๘ หนวยกิต
ขอ ๓๒ การสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท
๓๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามหลักสูตรแผน ข. ตองสอบ
ประมวลความรู
๓๒.๒ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวยบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการจัดสอบขอเขียนและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน โดย
การอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓๒.๓ มหาวิทยาลัยจะจัดใหมกี ารสอบประมวลความรูในสัปดาหที่ ๑๕ ทุก
ภาคการศึกษา วิธีการและหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๓๒.๔ นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรูเมื่อมีคุณสมบัติตอไปนี้
/ ๓๒.๔.๑ เรียนรายวิชา…

-๑๖-

๓๒.๔.๑ เรียนรายวิชาบังคับที่กําหนดไว และรายวิชาเลือกอื่นได
หนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓๒.๔.๒ ผานการประเมินของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร วา
สมควรเขาสอบประมวลความรูได
๓๒.๕ นักศึกษาที่ประสงคจะสอบประมวลความรู ตองยื่นคํารองขอสอบที่
ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรแลว ตอบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในสัปดาหที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะสอบ
๓๒.๖ นักศึกษาที่สอบประมวลความรู ไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวใหม ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง
๓๒.๗ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเขาสอบในภาคการศึกษาใดแลว ถานักศึกษา
ขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลสมควรถือวานักศึกษาสอบตกในการสอบประจําภาคการศึกษานั้น
ขอ ๓๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก
๓๓.๑ นัก ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญาเอกตองสอบวัด คุณสมบัติ เพื่อเปน ผูมี
สิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ
๓๓.๒ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการจัดสอบขอเขียนและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน
๓๓.๓ มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาหที่ ๑๕ ทุกภาค
การศึกษา วิธีการและหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๓๓.๔ นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อเรียนรายวิชาบังคับที่
กําหนดไว และรายวิชาเลือกอื่นไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ และผานการประเมินของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัด
คุณสมบัติได
๓๓.๕ นักศึกษาที่ประสงคจะสอบวัดคุณสมบัติ ตองยื่นคํารองขอสอบที่ผาน
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรแลว ตอบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในสัปดาหที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะสอบ
๓๓.๖ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ ไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวใหม ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง
๓๓.๗ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเขาสอบในภาคการศึกษาใดแลว ถานักศึกษา
ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานักศึกษาสอบตกในการสอบประจําภาคการศึกษานั้น
/ ขอ ๓๔ วิทยานิพนธและ…

-๑๗-

ขอ ๓๔ วิทยานิพนธและการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ
๓๔.๑ การเสนอชื ่อ เรื ่อ งวิท ยานิพ นธแ ละคณะกรรมการที ่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ ชื่อเรื่องการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ และคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
หรือภาคนิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓๔.๑.๑ นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ และรายชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก
แบบ ก ๑ จะตองสอบผานการสอบประมวลความรูและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะตองสอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะมีสิทธิ์เสนอขอทําวิทยานิพนธ
นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ และรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตอเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
ในแตละหมวดวิชา
๓๔.๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการที่
ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ตองมีองคประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ระดั บ ปริ ญ ญาโท ประกอบด ว ยประธานกรรมการที่
ปรึกษา ๑ คน กรรมการที่ปรึกษา ๑ คน กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งอาจเสนอกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มได
อีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา กรรมการที่ปรึกษา
ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยอาจารย ๑ คน
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพ
พรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา ๕ คน ใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแตทั้งนี้ตอง ไมเกิน ๑๐ คน
การคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ของนักศึกษาปริญญาโท
ใหอาจารย ๑ คนเปนที่ปรึกษาการคนควาอิสระ หรือภาคนิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน ๑๕ คน
กรณีอาจารย ๑ คน เปนที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ และการ
คนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ให คิดสั ดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับ
จํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ๓ คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
/ ๒) ระดับปริญญาเอก…

-๑๘-

๒) ระดับปริญญาเอก ประกอบดวยประธานกรรมการที่
ปรึกษา ๑ คน กรรมการที่ปรึกษา ๒ คน ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง อาจเสนอกรรมการที่ปรึกษา
เพิ่มไดอีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา กรรมการที่
ปรึก ษา ตอ งเป น อาจารยป ระจํา หรื อผู ท รงคุณ วุ ฒิภ ายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดย
อาจารย ๑ คน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํา
ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา ๕ คน ใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแตทั้งนี้ตอง
ไมเกิน ๑๐ คน
๓๔.๑.๓ เมื่อคณบดีบัณ ฑิตวิท ยาลัย เห็นชอบชื่อเรื่องวิท ยานิพ นธ
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ชื่อเรื่องการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธและคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค นควาอิ สระหรื อภาคนิ พนธตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแลว ให คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๓๔.๒ การประชุมพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ และเคาโครงการคนควา
อิสระหรือเคาโครงภาคนิพนธ
๓๔.๒.๑ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได จั ด ทํ า เค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหความเห็นชอบวามีผลงานไดมาตรฐานแลวใหดําเนินการเสนอขอ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธเสนอตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรได
เมื่อนักศึกษาไดจัดทําเคาโครงการคนควาอิสระหรือภาค
นิ พ นธ และคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาภาคนิ พ นธ ใ ห ค วามเห็ น ชอบว า มี ผ ลงานได ม าตรฐานแล ว ให
ดําเนินการเสนอขอจัดประชุมเพื่อพิจารณาเคาโครงภาคนิพนธเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได
๓๔.๒.๒ ใหค ณะกรรมการผู ร ับ ผิด ชอบหลัก สูต รทํ า หนา ที่
คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ และเคาโครงการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธโดยเชิญ
กรรมการเพิ่มเติมได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธตองมี
ไมนอยกวา ๔ คน ในจํานวนนี้ตองมีประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือประธานกรรมการที่
ปรึกษาการคน ควาอิสระหรื อภาคนิพนธของนัก ศึกษา และกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใ ช
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธของนักศึกษา
อยางนอย ๓ คน แลวแตกรณีโดยมีเลขานุการคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการ
/ ๓๔.๒.๓ เมื่อที่ประชุม…

-๑๙-

๓๔.๒.๓ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระหรือภาคนิพนธมีมติใหแกไข ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขตามมติที่ประชุม
๓๔.๓ การขออนุมัติดําเนินการการทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
หรือภาคนิพนธ
๓๔.๓.๑ เมื่อนักศึกษาไดแกไขปรับปรุงเคาโครงวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระหรือภาคนิพนธตามขอ ๓๔.๒.๓ เรียบรอยแลว ใหนําเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิ สระหรื อภาคนิ พนธ ที่ แก ไขสมบู รณ เสนอต อคณะกรรมการผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรผ านเลขานุ การ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการทํา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธได
๓๔.๓.๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่ องวิ ทยานิ พนธหรื อการคนคว า
อิ สระหรื อภาคนิ พนธ หรื อเค าโครงวิ ทยานิ พนธ หรื อเค าโครงภาคนิ พนธ หรื อคณะกรรมการที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธหรือคณะกรรมการการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ นักศึกษาตองนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
๓๔.๔ การรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
หรือภาคนิพนธ
๓๔.๔.๑ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการทํา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธได นักศึกษาตองจัดทําแผนการดําเนินงานในการทํา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธมอบใหคณะกรรมผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธแลวแตกรณี
๓๔.๔.๒ นักศึกษาตองมาพบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ
หรือคณะกรรมการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธสม่ําเสมอ
๓๔.๔.๓ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระหรือภาคนิพนธอยางนอยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง วาการดําเนินงานเปนไปตามแผนและ/หรือ
มีปญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร โดยใหรายงานตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรผานคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธแลวแตกรณี
๓๔.๔.๔ในกรณีที่นักศึกษาไมมารายงานความกาวหนาตามที่กําหนดใน
ขอ ๓๔.๔.๓ หรือนักศึกษาขาดการติดตอกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการที่
ปรึกษาการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธโดยไมมีเหตุผลสมควรหรือนักศึกษาปฏิบัติงานไมเปนที่พอใจ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาคนควาอิสระหรือภาคนิพนธให
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาคนควาอิสระหรือภาคนิพนธรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
/ ๓๔.๕ การสอบ…

-๒๐-

๓๔.๕ การสอบวิทยานิพนธ
๓๔.๕.๑ เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ
แลวเสร็จ ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธตรวจแกไข
ใหเรียบรอย แลวใหประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือประธานกรรมการคนควาอิสระหรือภาค
นิพนธกําหนดใหนักศึกษาสอบวิทยานิพนธหรือสอบการคนควาอิสระภาคนิพนธแลวแตกรณี
๓๔.๕.๒ กรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือกรรมการสอบการคนควา
อิสระหรือภาคนิพนธประกอบดวยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
หรื อภาคนิ พนธ อย างน อย ๑ คน กรรมการผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรที่ เคยเข าประชุ มพิ จารณาเค าโครง
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธแตไมใชกรรมการที่ปรึกษา ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ ี
คุณสมบัติตามขอ ๓๔.๑.๒ จํานวน ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง ๑ คน
เปนกรรมการ
การสอบของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกให ม หาวิ ท ยาลั ย
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําหนาที่เปนประธานการสอบ สวนการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเปนประธานการสอบก็ได
๓๔.๕.๓ระยะเวลานับแตวันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเคาโครง
วิทยานิพนธ หรือเคาโครงการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ถึงวันสอบปากเปลาตองมีระยะเวลาอยางนอย
ตามเกณฑดังตอไปนี้
๑) วิทยานิพนธ ๑๕ หนวยกิต หรือต่ํากวาภาคนิพนธหรือการ
คนควาอสิระหรือภาคนิพนธตองมีระยะเวลาอยางนอย ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและ ๔ เดือน
สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
๒) วิทยานิพนธ จํานวน ๑๖-๓๐ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
อยางนอย ๖ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และ ๘ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
๓) วิทยานิพนธที่มีจํานวนหนวยกิตเกิน ๓๐ หนวยกิต ตองมี
ระยะเวลาอยางนอย ๙ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและ ๑๒ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
๓๔.๕.๔ ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระหรือภาคนิพนธ สงผลการสอบปากเปลาและผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือคุณภาพ
การคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบ ทั้งนี้ผลการประเมิน
ระดับปริญญาโท ตองผาน ๒ ใน ๓ สําหรับปริญญาเอก ตองผาน ๓ ใน ๔
๓๔.๕.๕ให นั ก ศึ ก ษาส ง วิ ท ยานิ พ นธ หรือการคนควาอิสระหรือภาค
นิพนธ ฉบั บ สมบู ร ณ ที่ ไ ด แ ก ไ ขตามมติ ข องคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระหรือภาคนิพนธ พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหมหาวิทยาลัยตามจํานวนที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบปากเปลา
/ ๓๔.๖ การเขียนวิทยานิพนธ…

-๒๑-

๓๔.๖ การเขียนวิทยานิพนธหรือการเขียนการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ให
เขียนเปนภาษาไทย ในกรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลสมควร คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติใหมีการเขียนเปนภาษาอังกฤษไดโดยการเสนอของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
๓๔.๗ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธ ใหเปน
ของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติการใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ขอ ๓๕ การขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
๓๕.๑ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหยื่นคํารอง
ขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
๓๕.๒ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ละ ข อ รั บ ป ริ ญ ญ า บั ต ร ห รื อ
ประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
๓๕.๒.๑ มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา
๓๕.๒.๒ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษาใน
มหาวิทยาลัย
๓๕.๒.๓ สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
๓๕.๒.๔ ไดคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐
คุณสมบัติเฉพาะ
๓๕.๒.๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองมีผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
๓๕.๒.๖ ปริญญาโท
๑) แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรื ออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใ น
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
/ ๒) แผน ก แบบ ก ๒…

-๒๒-

๒) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดใน
หลักสูตรโดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยนั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๓) แผน ข ศึก ษารายวิช าครบถว นตามที ่กํ า หนดใน
หลักสูตรโดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/
หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมทั้งเสนอการคนควาอิสระหรือภาคนิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๓๕.๒.๗ ปริญญาเอก
๑) แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป น ผู มี สิ ทธิ์ ขอทํ าวิ ทยานิ พนธ เสนอวิ ทยานิ พนธ และสอบผ านการสอบปากเปล าขั้ นสุ ดท าย โดย
คณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๒) แบบ ๒ ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ ว นตามที่ กํ า หนดใน
หลักสูตร โดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทีย บเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑแ ละเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๓๕.๒.๘ ขอกําหนดเฉพาะหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ขอ ๓๖ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาที่อนุมัติการสําเร็จการศึกษา
/ ขอ ๓๗ การใหปริญญาบัตร…

