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ข้อบังคับมหาวิทุยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วย
การศึก ษาระดับ บ ัณ ฑ ิต ศึก ษา ให ้ม ีค ุณ ภ าพ และม าต รฐาน ส อด คล้อ งกับ ป ระกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่อ งเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา และเรือ งแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ ๒๕๔๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒), ๓๕ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปน ี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภฎนครราชสีมา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒ ๕ ๔ รท”
(๒) “ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓”
(๓) “ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วย การ่ประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑”
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ซึ่งขดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ ๔ ในข้อบังคับน ี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
“บัณ ฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึก ษาในระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
“นัก ศึก ษา” หมายความว่า นัก ศึก ษาบัณ ฑิต ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฎ
นครราชสีมา
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวัน เวลาราชการ
“การศึก ษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัด การศึก ษาในวัน หยุด และ/หเอนอก

เวลาราชการ
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัย
แต่งตังจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ทำหน้าที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตรการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายถึง บุค ลากรของมหาวิท ยาลัยที่ม ีห น้าที่ห ลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
ที่เปิดสอน
ข้อ ๕ เพื่อให้การดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย
อาจกำหนดวิธีปฎิบติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัคหรือแย้งกับข้อบังคับนี
ส่วนการดำเนินการใค ๆที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชึ่งมิได้กำหนดไว้
ในข้อนงคับนิ และมิได้มีข้อบังคับหรือระเบียบอื่นกำหนดไว้ให้มหาวิทยาลัยกำหนดและทำเป็น
ประกาศ
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี มีอำนาจวินิจฉัย ตีความและ
ออกคำสัง ประกาศหรือแนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี
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หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคสำหรับนักศึกษาทุกประเภทโดย ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม1น้อยกว่า ๑๕
สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลา จำนวนหน่วยกิตให้มี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๘ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบสะสมหน่วยกิต โดย ๑ หน่วยกิต
ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท
(๑) การศึกษาภาคปกติ นัก ศึก ษาจะต้อ งลงทะเบีย นรายวิช า ในแต่ล ะภาค
การศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ นัก ศึก ษาจะต้อ งลงทะเบีย นรายวิช าในแต่ล ะภาค
การศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
หมวด ๒
หอักสูดรการศึกษา
ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น ๔ ประเภท
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็น หลัก สูต รการศึก ษาสำหรับ ผู้ส ำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
(๒)หลักสูตรปริญ ญามหาบัณ ฑิต เป็น หลัก สูต รการศึก ษาในระดับ สูง กว่า
ขันปริญญาบัณฑิต
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัดรบัณ ฑิตชั้น สูง เป็น หลัก สูต รการศึก ษาสำหรับ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
(๔)หลักสูตรปริญ ญาดุษฎีบัณ ฑิต เป็น หลัก สูต รการศึก ษาในระดับ สูง กว่า
ปริญญามหาบัณฑิต
ข้อ ©๐ มหาวิท่ยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไต้ตามหลักสูตรการศึกษาในข้อ ๙
โคยหลักเกณฑ์การเทียบความ!ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ®® โครงสร้างของหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลัก สูต รประกาศนีข บัต รบัณ ฑิต
ชันสูง ประกอบด้วยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
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(๒)หลักสูตรปริญ ญามหาบัณ ฑิต ประกอบด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต หลักสูตรนีมี ๒ แผน
(๒.®) แผน ก เป็นแผนการสืกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์
ชึ่งมีไค้ ๒ แบบ คือ
แบบ ก๑ ประกอบด้วยวิทยานิพ นธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยทิต
และมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นประกอบได้โดยไม่
นับหน่วยทิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
แบบ ก๒ ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยทิต
และรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(๒.๒) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา และทำภาค
นิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
(๓) หลักสูตรปริญ ญาดุษฎีบัณ ฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความ!ใหม่และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนีมี ๒ แบบ คือ
แบบ ๑ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งหลักสูตร
อาจกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยทิต
ดังนี้
แบบ ๑.® ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตจะต้องทำ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยทิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิตจะต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยทิต
ทังนี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการ
เรียนรายวิชา ดังนี้
แบ บ ๒ .๑ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทำ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 0)๖ หน่วยทิต และiรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ®๒ หน่วยทิต
แบบ ๒.๒ ผู้เขาศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทำ
วิทยานิพนธ ไม1น้อยกว่า ๔๘ หน่วยทิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยทิต
ทังนี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเคียวกัน
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ข้อ ๑๒ กำหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นดังนี
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัต รบัณ ฑิต
ชั้นสูง ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา และ
อย่างมากไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึก ษาตามหลัก สูต ร
จนสำเร็จการศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
(รท) หลักสูต รปริญ ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต ใ ห ้ใ ช ร้ ะยะเวลาการศึก ษาตามหลัก สูต ร
จนสำเร็จการศึกษาอย่างมาก สำหรับนักศึกษาวุฒิเริ่มต้นต่างกัน ดังน ี้
(๓.๑) นักศึกษาวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน ๘
ป ีการศึกษา
(๓.๒) นักศึกษาวุฒิระดับป่ริพ ญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน ๕
ปีการศึกษา
ข้อ ๑๓ การนับ ระยะเวลาเป็น ปีก ารศึก ษา ตามข้อ ๑๒(๑), ๑๒(๒) และ ๑๒(๓)
ให้นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
หมวด ๓
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะต้อง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้น สูง จะต้อ งเป็น ผู้ส ำเร็จ การศึก ษา
ขันปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้อ งเป็น ผู้ส ำเร็จการศึก ษาขัน ปริญ ญา
บัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
ทงนี้ ผู้เ ขาเป็น นัก ศึก ษาจะต้อ งสำเร็จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆที่ส กามหาวิท ยาลัยรับรอง และต้อ งมคุณ สมบัต ิอ ื่น ตามที่ม หาวิท ยาลัย
กำหนด
ข้อ ๑๕การรับเข้าเป็นนักศึกษา ใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) สอบกัดเลือก
(๒) คัดเลือก
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(๓) รับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๔) รับ เข้า ตามขอตกลงของมหาวิท ยาลัย ในโครงการความร่ว มมือ หรือ
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ การขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็น นักศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐาน ตามวัน
เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผ ู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา
และสถานที่ท ี่ก ำหนด เป็น อัน หมดสิท ธที่จ ะเข้า เป็น นัก ศึก ษา เว้น แต่จ ะไต้ร ับ อนุม ัต ิจ าก
มหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้น ทะเบีย นเป็น นัก ศึก ษา ให้น ับ จากวัน แรกของภาคการศึก ษาที่
นักศึกษารายงานตัว
หมวด ๔
การลงทะเบียน
ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) กำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียน และขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๒) การลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าจะสมบูร ณ ์ต ่อ เมื่อ นัก ศึก ษาได้ช ำระ
ค่า ธรรมเนีย ม ต่าง ๆของมหาวิท ยาลัย เรีย บร้อ ยแล้ว ภายในกำหนดเวลาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนหรือชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังกำหนดจะต้อง
ชำระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(ฒ) ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดของแต่ละประเภทการจัด
การศึกษา ต ้ อ ง ล ง ท ะ เ บ ี ย น เ ร ี ย น ร า ย ว ิ ช า ใ น ภ า ค ก า ร ศ ึ ก ษ า น ั ้ น \
(๔ )นักศึกษาที่ไม่ไต้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด
ภายในกำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานัน เว้นแต่จะ
ได้รับัอนุมัติเป็นกรณพิเศษจากมหาวิทยาลัย
(๕ )รายวิช าที่ห ลัก สูต รกำหนดว่าต้อ งเรีย นรายวิช าอื่น ก่อ นหรือ มีบ ูร พวิช า
นักศึกษาต้องเรียนและสอบไต้รายวิชาหรือบูรพวิชาที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นได้
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ข้อ ๑๘ จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้เป็นไปตามระบบการ
จัดการศึกษาในข้อ ๗ และประเภทการจัดการศึกษาในข้อ ๘ นอกจากนี นักศึกษาอาจลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อ นได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และหากนัก ศึก ษาจะต้อ งลงทะเบีย นต่างไปจาก
ที่กำหนดข้างต้น ต้องไต้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
(๑) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน
(๒) จำนวนหน่วยกิตฃองรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยทิต จะไม่นับ
รวมเป็นหน่วยทิตสะสม
(๓) รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยทิตจะไม,นับรวมเข้าในจำนวน
หน่วยทิต ที่ต ํ่า สุด แต่จะนับรวมเป็น จำนวนหน่ว ยทิต สงสุด ที่น ัก ศึก ษาสามารถลง ทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา
(๔) มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดย
ไม่นับหน่วยกิตได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพืนความ!ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๒๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความ!พืนฐานในสาขาวิชา
มหาวิท ยาลัย อาจให้เรีย นวิช าปรับ พืน ฐานโดยไม่ม ีห น่ว ยกิต และจะต้อ ง
สอบผ่าน โดยได้ผลการเรียนในระดับ P
ข้อ ๒๑ การยกเลิกการเรียนรายวิชาใด ๆ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องก่อนสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยไต้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา ต้องลงทะเบียนชำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๕ .
การวัคผลและประเมินผอการศึกษา
ข้อ ๒๓ การประเมินผลการเรียนรายวิชา
(๑) การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบมีค่าระดับคะแนน
ดังนี้
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ดับคะแนน
A
B+
B
๙
c
ะดับคะแนน
D+
D
F

ความหมายของระดับคะแนน
ด ีเยี่ยม (Excellent)
ด ีมาก (Very Good)
ด (Good)
ด ีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
ความหมายของระดับคะแนน
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
๔.0
๓.๕
๓.0
๒.๕
๒.0
ค่าระดับคะแนน
๑.๕
๑0
0.๐

ระบบนีใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่สอบได้ต้องไม่ตํ่ากว่า
C ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะต้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบไค้ต้องไม่ตํ่ากว่า B
(๒) การประเมินผลที่ไม่เป็นระบบมีค่าระดับคะแนนให้ประเมินผลโดยใช้ระดับ
การประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ ดังน ี้
ระดับการประเมินผล ความหมาย
ร
ผลการเรียน การปฏิบัติ การ‘ฝึกงานเป็นที่พอใจ
(Satisfactory)
บ
ผลการเรียนการฝึกงานไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
ต้องลงทะเบียนเรียนและ!เกงานใหม่จนกว่าจะผ่าน
AU
การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พ
การยกเลิกเรียนโดยไค้รับอนุมัติ (Withdraw)
M
ขาดสอบปลายภาค (Missing)
P
ผ่าน (Pass)
NP

ไม่ผ ่าน (Not Pass)

(๓) ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้ธ ๒๔ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกำหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Examination) การสอบวัด คุณ สมบัต (Qualifying
Examination) และการสอบประมวลความ! (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบ
ให้ผลการประเมินเป็นดังนี
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ระดับการประเมินผล
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
NP
ไม่ผ่าน (Not Pass)
ขอ ๒๕ การประเมิน คุณ ภาพวิท ยานิพ นธ์/ภาคนึพ นธ ซึ่ง ประกอบควยเมือ หา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ การประเมินให้กระทำหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าแล้ว และ
ให้ผลการประเมินเป็นดังน ี้
ระดับการประเมินผล
ความหมาย
Excellent
ผลการประเมินขันดีเยี่ยม
Good
ผลการประเมินขันด ี
Pass
ผลการประเมินขันผ่าน
Fail
ผลการประเมินขั้นไม่ผ่าน
ข้อ ๒๖ การนับจำนวนหน่วยกิตและการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) การนับ จำนวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้น ับ จากรายวิชาที่มีการประเมิน ผลการศึกษาที่มีค ่าระดับ คะแนนตามข้อ ๒รท(๑) ในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซา หรือเรียนแทนในรายวิชาใด ให้นำจำนวนหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนที่ได้ไปใช้ในการคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย
(๒) การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักสูตร
ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า C ขึ้นไปเท่านั้น
(๓) ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คำนวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่
ละวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานัน
(๔) ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตังแต่เริ่ม
เข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทังหมด
(๕) การคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเมื่อสินภาคการศึกษาปกติ
ภาค การศึกษาที่ ๒ ที่น ัก ศึก ษา ลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๒๗ การทุจริตใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ
นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือทำการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับ การศึกษาหรือ
การสอบ อาจได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
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<3>c

(๑) ปรับตกในรายวิชานัน
(๒) ปรับตกในรายวิชานัน และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อน
การเสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปีการศึกษา
(๓) พ้นจากสถานภาพนักศึกษา
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
สถานภาพของนักศึกษา การอาพักการเรียน และการอาออก
ข้อ ๒๘ สถานภาพนักศึกษา เป็นดังน ี้
(๑) นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
(๒) นักศึกษาวิสามัญ ได้แก่ ผู้ท ี่ไ ด้รับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรก
ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเว้นหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ
ก(๑) และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ให้มีนักศึกษาทดลองศึกษา
(๓) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ทำวิทยานิพนธ์ได้
(๔) นักศึกษาสมทบ ได้แก่ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนำหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตน
สังกัด
(๕) ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้!
ร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๙ การลาพักการเรียน
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนได้ในกรณีใด กรณีหนึ่ง ตอไปนี้
(๑.๑) ได้ร ับ ทุน แลกเปลี่ย นนัก ศึก ษาระหว่างประเทศ หรอทุน อื่น ใด
■i : ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุนํ
(๑.๒) ป๋วยและด้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรอง
แพทย์
(๑ ๓) มีเหตุจำเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนได้ถ้ามี
สภาพนักศึกษามาแลัวอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
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(๒) การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคำร้องภายใน ๔ สัปดาห์นับแต่เปิด
ภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน และจะต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาของ
ภาคการศึกษานั้น และมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
(๓) การลาพักการเรียนให้อนุมัติครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมี
ความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคำร้องใหม่ตามข้อ ๒๙(๒)
(๔) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ ๓๐ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
คำร้องต่อมหาวิทยาลัย และมีผลเมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ ๓© การพ้นจากสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาพ้นจากสถานภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี
(๑) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก
(๓) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี
(๓.๑) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๓.๒) เมื่อพ้นกำหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแลวไม่ชำระเงินเพื่อรักษา
สภาพนักศึกษา
(๓.๓) ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๑๔
(๓.๔) ได้คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาตํ่ากว่า ๒.๕๐
(๓.๕) ได้ค ะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐ แต่ส ูงกว่า ๒.๕๐ และไม่
สามารถทำคะแนนเฉลี่ยสะสมไต้ตังแต่ ๓ ๐๐ ขึนไป ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี
(๓.๕.๑) ภาคการศึก ษาถัดไปสำหรับ นักศึก ษาหลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรชันสูง
(๓,๕.๒) สองภาคการศึกษาถัดไปสำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๓.๖) สอบประมวลความร้หรือสอนวดคุณสมบัต ๓ ครั้งแลวยังไม่ผ่าน
(<3>.๗) เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ ๒๙(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยใน
ภาคการศึกษาแรกตํ่ากว่า ๓.๐๐
(๓.๘) ไม่ส ำเร็จการศึก ษาตามหลัก สูต รภายในระยะเวลาตามข้อ ๑๒
(๓.๙) ทำการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอบตามข้อ ๒๗
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(๓.๑๐) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(๓.©®) ทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(๓.©๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ตาย
หมวด ๗
การเปลี่ยนสลานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต
ข้อ ๓๒ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
นัก ศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าสืกษาในภาคการศึก ษาแรกและสอบได้ค ่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.00 ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาได้เมื่อสินภาคการศึกษาแรก
ข้อ ๓๓ การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดังนี
(๑) การโอนหน่ว ยกิต นัก ศึก ษาอาจขอโอนหน่ว ยกิต รายวิช าเดีย วกัน
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว ได้เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน B
ฃึนไป โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ฃอโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่กำลังศึกษา
'
^
J
1j
1
ได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานันซำอีก ทังนี รายวิชาทีข อโอนหน่ว ยกิต ต้อ งเป็น รายวิช าทีเรียน
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ผู้ส ำเร็จการศึก ษาระดับ ประกาศนียบัต รบัณ ฑิต ที่เข้าศึก ษาต่อ ในระดับ
ปริญ ญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่ส ัมพัน ธ์กัน ให้เทีย บโอนหน่ว ยกิต ได้ไ ม่เกิน
ร้อยละ ๔0 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
การขอโอนหน่ว ยกิต รายวิช า ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุม้ติจากมหาวิทยาลัย
(๒) การรับและเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิท ยาลัยอาจยกเว้น หรือเทียบโอน
หน่วยกิต รายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ นักศึกษาที่มีความ!
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้ง นี้ ให้เป็น ไปตามหิล ัก เกณฑ์ก ารเทีย บโอนของ
มหาวิทยาลัย
^;;
.
^"'
ข้อ ๓๔ การเทียบโอนความร/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิท ยาลัย อาจยกเว้น หรือ เทีย บโอนความ!และประสบการณ์ก ารทำงาน
จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือ
ระดับ การศึก ษาที่เปิด สอนในมหาวิท ยาลัยไต้ ทั้งนี้ หลัก เกณฑ์ก ารเทีย บโอนให้เป็น ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
"

"

V

V

,

,

'

y
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ข้อ ๓๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทังนีการนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ให้เริ่มนับตังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
(๒) นัก ศึกษาหรือ นัก ศึก ษาจากสถาบัน อุด มศึกษาอื่น ที่ได้รับ โอนเข้าศึก ษา
ในมหาวิทยาลัย จะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๓๔
(๓) นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปีการศึกษา แด่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาตามข้อ ๑๒
ข้อ ๓๖ การคืนสภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจคืนสถานภาพนักศึกษาให้แก่ผู้ที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่การ
ชำระเงินไม่เป็นไปตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หมวด ๘
การสอบพิเศษ วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
ข้อ ๓๗ การสอบภาษาต่างประเทศ
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิต
ชันสูงและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจำชาติของตนอย่างน้อย
๑ ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การประเมินผลการสอบ นักศึกษาจะต้องไต้ระดับ P
ขอ 0)๘ การสอบวัดคฌสมบต (Qualifying Examination)
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(๒) การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบในสาขาวิชาและวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัด
ว่านักศึกษามีความรูพืนฐานและมีความพรัอมในการทำวิทยานิพนธ์
(๓) ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติคือ
(๓.๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ที่ศึกษามาแลัวไม่
น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา แสะผ่านการประเมิน ของคณะกรรมการบริห ารหลักสูต รว่าสมควร
เขาสอบวัดคุณสมบัติไต้
(๓.๒) นัก ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต แบบ ๒ ที่ไต้ค ่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต ํ่ากว่า ๓.00 และลงทะเบีย นรายวิช าด่า ง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ
สอบวัดคุณสมบัติตังแด่ภาคการศึกษานันเป็นต้นไป
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(๔) วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณ สมบัติ ให้เป็น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
(๕) นักศึกบาที่สอบไม่ผ่าน (NP) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทังนีนักศึกษามีสิทธิ
สอบวัดคุณ สมบัติไม่เกิน ๓ ครั้ง และหากนักศึกบาขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่า
นักศึกษาสอบตกในครั้งนั้น
ข้อ ๓๙ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบ
ประมวลความ!
(๒) วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน (NP) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทังนีนักศึกษามีสิทธ
สอบประมวลความ รู้ไม่เกิน ๓ ค รัง และหากนัก ศึก ษาขาด สอบโดย ไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่า
นักศึกษาสอบตกในการสอบครั้งนั้น
ข้อ ๔๐ วิทยานิพนธ์
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ต้องทำวิทยานิพนธ์
(๒) นัก ศึก ษาจะเสนอชื่อ เรื่อ งวิท ยานิพ นธ์เ มื่อ ไต้ล งทะเบีย นเรีย นใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๓) คณะกรรมการที่ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์ โดยการแต่งตังของมหาวิท ยาลัย
ประกอบต้วย
(๓.๑) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้วยประธาน
๑ คนและกรรมการ ๑ คน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจเสนอกรรมการเพิ่มได้อีก ๑ คน
(๓ ๒) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย
ประธาน ๑ คน และกรรมการ ๒ คน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจเสนอกรรมการเพิ่มได้อีก ๑ คน
ประธานและกรรมการที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์จ ะต้อ งมีค ุณ สมบัต ิต าม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓.๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ต่อ บัณ ฑิต วิท ยาลัยและอาจเสนอบุค คลนอกมหาวิท ยาลัยที่ม ีค ุณ วุฒ ิแ ละ
คุณ สมบัต ิเหมาะสมเป็น กรรมการที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ไ ค้ แต่ต ้อ งมีอ าจารย์ป ระจำของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ คน และต้องไต้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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(๓.๔) อาจารย์ท ี่ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์ห ลักต้องเป็น อาจารย์ป ระจำใน
มหาวิท ยาลัย ส่วนอาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์ร่วมอาจเป็น อาจารย์ป ระจำหรือผู้ท รงคุณ วุฒ ิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ไต้ ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจแต่งดั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ทำ
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักไต้โดยอนุโลม
(๔) คณะกรรมการพิจ ารณาโครงร่า งวิท ยานิพ นธ์ป ระกอบด้ว ย ประธาน
กรรมการ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของน้กศึกษาอย่างน้อย ๑ คน กรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ไม่ใช่กรรมการที่ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์ข องนักศึกษาอย่างน้อย ๑ คน และจะต้องมี
กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ตํ่ากว่า ๕ คน ทังนี คุณ สมบัติของคณะกรรมการ
จะต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ทังคณะ กรรมการอีก ๑ คนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก ๑ คน โดยการแต่งตังจาก
มหาวิทยาลัย ทังนีต้องไม่เกิน ๕ คน
กรรมการที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งไม่เป็น ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
(๖) ลิขสิทธของวิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นของมหาวิทยาลัย
นัก ศึก ษาต้อ งส่ง ใบข้อ ตกลงว่า ด้ว ยลิข สิท ธในวิท ยานิพ นธ์ใ ห้แ ก่
มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้อ ๔® ภาคนิพนธ์
(a) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องทำภาคนิพนธ์
(๒) มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกษาภาคนิพนธ์หนึ่งคนตามคำแนะนำ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) องคประกอบ คุณสมบัติ และจำนวนกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) สิขสิท ธึ๋ฃ องภาคนิพ นธ์ซ ึ่งมหาวิท ยาลัยอนุม ัติให้น ับเป็น ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบณฑิด เป็นของมหาวิทยาลัย
นัก ศึก ษาต้อ งส่ง ใบข้อ ตกลงว่า ด้ว ยลิข สิท ธิใ นภาคนิพ นธ์ใ ห้แ ก่
มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หมวด ๙
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ ๔๒ การขอรับปริญญา
(๑) ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ยื่นคำร้องขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่อมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี
คุณสมบดทั่วไป
(๒.๑) มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และมี
ระยะเวลาศึกษาตามที่กำหนดในขอ ๑๒
(๒.๒) สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
(๒.๓) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า ๓.00
ดุณฮมบ้ติเฉพาะผู้ฃอรับปริญญามหาบัณฑิดแผน ก แบบ ก® และแบบ ก๒
(๒.๔) เสนอวิทยานิพนธ์ดามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
(๒.๕) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๒.๖) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องไต้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
คุณสมบ้ดิเฉทไะผูข้ อรับปริญญามหาบัณ0ทิด แผน ข
- (๒ ๗) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(๒.๘) เสนอภาคนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าภาคนิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
(๒.๙) ส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ลุฌสมบ้ดิเฉพาะผู้ขอรับปริญญาลุษฎีบัณฑิด
(๒.๑๐) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(๒.๑๑) สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
(๒.๑๒) สอบผ่านการสอบประมวลความร ู้
(๒.๑๓) เสนอวิท ยานิพ นธ์ต ามมาตรฐานของมหาวิท ยาลัย สอบ ผ่าน
การสอบวิทยานิพนธ์ขันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
(๒.๑๔) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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(๒.๑๕) ผลงานวิท ยานิพ นธ์จ ะต้อ งได้ร ับ การตีพ ิม พ์ หรือ อย่างน้อ ย
ดำเนินการ ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ข้อ ๔๓ การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่ได้ยื่นความจำนง
ขอรับปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๒(๒) และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
หมวด <3)0
การประกันคุณภาพ
ข้อ ๔๔ ทุกหลักสูตรจะต้องกำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ช ัด เจน ซึ่ง
อย่างน้อยประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ประการ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
(๔) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ ๔๕ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๕ ปี
ข้อ ๔๖ หลักสูตรที่จะเปีดัใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยอาจารย์ประจำ
หลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลาย
สถาบัน อาจารย์ประจำของสถาบันในความร่วมมือนันให้ถือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอปหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชนสูงและปริญญ่าลุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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บทเฉพาะกไล
ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบังคับนีฃัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฉบับก่อน โคยที่ข้อความเดิมเอือประโยชน์แก่นักศึกษาทีเข้าศึกษาในขณะทีข้อบังคับ
ฉบับนั้นรผลบังคับใช้ ให้อธิการบดีมีอำนาจพิจารณานำข้อบังคับเดิมที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ในส่วนที่
เป็นคุณแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนที่ข้อบังคับฉบับนีมีผล จนกว่านักศึกษานันจะพ้นสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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