
 
 
 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร� 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

              เพ่ือให	การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคล
รัตนโกสินทร% เป'นไปด	วยความเรียบร	อย เหมาะสม ชัดเจน และบรรลุวัตถุประสงค%ของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย-างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให	มีข	อบังคับว-าด	วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
บัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร%  
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห-งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๔ และ ๕ แห-งพระราชบัญญัติการบริหารส-วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร%ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี 
๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔ จึงออกข	อบังคับไว	ดังนี้ 
 

 ข	อ ๑   ข	อบังคับนี้เรียกว-า “ข	อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% ว-าด	วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร% พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

 ข	อ ๒  ข	อบังคับนี้ให	ใช	บังคับต้ังแต-ปAการศึกษา ๒๕๕๓ เป'นต	นไป และบรรดาข	อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
หรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย	งกับข	อบังคับนี้ ให	ใช	ข	อบังคับนี้แทน 
 

 ข	อ ๓  ในข	อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว-า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว-า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
  “วิทยาลัย” หมายความว-า วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร% 
  “คณะกรรมการวิทยาลัย” หมายความว-า คณะกรรมการประจําวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการ
จัดการราชมงคลรัตนโกสินทร% 
  “ผู	อํานวยการวิทยาลัย” หมายความว-า ผู	อํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคล
รัตนโกสินทร% 
  “ผู	อํานวยการหลักสูตร” หมายความว-า ผู	ท่ีได	รับแต-งต้ังจากผู	อํานวยการวิทยาลัยเป'นผู	บริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
  “อาจารย%ท่ีปรึกษา” หมายความว-า อาจารย%ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
  “บัณฑิตศึกษา” หมายความว-า การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 
 



 
๒ 

    “คณะกรรมการหลักสูตร” หมายความว-า คณะกรรมการหลักสูตรต-างๆ  ภายในวิทยาลัย  
ท่ีได	รับการแต-งต้ังจากผู	อํานวยการวิทยาลัยให	ทําหน	าท่ีบริหารจัดการหลักสูตร 
  “คณาจารย%บัณฑิตศึกษา” หมายความว-า คณาจารย%ประจํา หรืออาจารย%พิเศษของวิทยาลัยท่ีสอน 
หรือมีหน	าท่ีเก่ียวข	องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติเป'นไปตามข	อกําหนดของแต-ละหลักสูตร 
  “หน-วยกิต” หมายความว-า หน-วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได	รับจากการศึกษา 
 

 ข	อ ๔  เพ่ือให	การดําเนินงานของวิทยาลัยเป'นไปด	วยความเรียบร	อย วิทยาลัยอาจกําหนดวิธีปฏิบัติใน
รายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได	โดยไม-ขัดหรือแย	งกับข	อบังคับนี้  
 

 ข	อ ๕   ให	ผู	อํานวยการวิทยาลัยรักษาการให	เป'นตามข	อบังคับนี้  

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

   ข	อ ๖   ระบบการจัดการศึกษา เป'นการจัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปAการศึกษาหนึ่งแบ-งออกเป'น ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ   โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติให	มีระยะเวลาศึกษาไม-น	อยกว-า ๑๕ สัปดาห% และอาจมีภาคฤดู
ร	อน ซ่ึงนับเป'นภาคการศึกษาท่ีไม-บังคับ ใช	เวลาการศึกษา ๖-๙ สัปดาห% โดยเพ่ิมเวลาการศึกษาในแต-ละวิชาให	
เท-ากับภาคเรียนปกติ  หรือให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย  
 

   ข	อ ๗   หน-วยกิต แต-ละรายวิชาจะมีจํานวนหน-วยกิตกําหนดไว	 ดังนี้ 
   ๗.๑   รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช	เวลาบรรยายหรืออภิปรายปMญหา ๑ ชั่วโมงต-อสัปดาห% หรือไม-น	อย
กว-า ๑๕ ชั่วโมงต-อภาคการศึกษา ให	มีค-าเท-ากับ ๑ หน-วยกิต 
   ๗.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช	เวลาฝOกหรือทดลอง ๒-๓ ชั่วโมงต-อสัปดาห% หรือไม-น	อยกว-า ๓๐ 
ชั่วโมงต-อภาคการศึกษา ให	มีค-าเท-ากับ ๑ หน-วยกิต    
   ๗.๓  การฝOกงานหรือการฝOกภาคสนาม ท่ีใช	เวลาฝOก ๓-๙ ชั่วโมงต-อสัปดาห% หรือไม-น	อยกว-า ๔๕ 
ชั่วโมงต-อภาคการศึกษา ให	มีค-าเท-ากับ ๑ หน-วยกิต  
   ๗.๔  การศึกษาค	นคว	าอิสระ วิทยานิพนธ% หรือดุษฎีนิพนธ%ท่ีใช	เวลาศึกษาค	นคว	า ๓-๖ ชั่วโมงต-อ
สัปดาห%หรือไม-น	อยกว-า ๔๕ ชั่วโมงต-อภาคการศึกษา ให	มีค-าเท-ากับ ๑ หน-วยกิต              

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 

 ข	อ ๘  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ-งเป'น ๕ ประเภท ดังนี้ 
           ๘.๑   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป'นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู	สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท-ามาแล	ว 
           ๘.๒   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป'นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว-าปริญญาบัณฑิต 
 
 



 
๓ 

           ๘.๓   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป'นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู	สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท-ามาแล	ว 
           ๘.๔   หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป'นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว-าปริญญามหาบัณฑิต 
           ๘.๕   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 

 ข	อ ๙   โครงสร	างของหลักสูตรเป'นดังนี้ 
           ๙.๑   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบด	วย
จํานวนหน-วยกิตรวมกันตลอดหลักสูตรไม-น	อยกว-า ๒๔ หน-วยกิต 
           ๙.๒   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด	วยจํานวนหน-วยกิตรวมกันตลอดหลักสูตรไม-น	อย
กว-า ๓๖ หน-วยกิต  หลักสูตรนี้มี ๒ แผน 
       ๙.๒.๑ แผน ก เป'นแผนการศึกษาท่ีเน	นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ% ซ่ึงอาจมีได	 ๒ 
แบบ คือ 
           (๑) แบบ ก ๑ ประกอบด	วยวิทยานิพนธ%ไม-น	อยกว-า ๓๖ หน-วยกิต และ
คณะกรรมการหลักสูตรอาจกําหนดให	มีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบได	โดยไม-นับ 
หน-วยกิตแต-จะต	องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
           (๒) แบบ ก ๒ ประกอบด	วยวิทยานิพนธ%ไม-น	อยกว-า ๑๒ หน-วยกิต และ รายวิชา 
ไม-น	อยกว-า ๑๒ หน-วยกิต 
       ๙.๒.๒ แผน ข เป'นแผนการศึกษาท่ีเน	นการศึกษารายวิชา โดยไม-ต	องทําวิทยานิพนธ%     
แต-ต	องทําการศึกษาค	นคว	าอิสระ ๖ หน-วยกิต    
             ๙.๓    หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เน	นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง แบ-ง
การศึกษาเป'น ๒ แบบ คือ 
            ๙.๓.๑ แบบ ๑ เป'นแผนการศึกษาท่ีเน	นการวิจัย โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ%ท่ีก-อให	เกิด
ความรู	ใหม-และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ ซ่ึงหลักสูตรอาจกําหนดให	มีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางชาการ
อ่ืนประกอบได	โดยไม-นับหน-วยกิต แต-ต	องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
           (๑) แบบ ๑.๑ ผู	เข	าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต	องทําดุษฎีนิพนธ%ไม-
น	อยกว-า ๔๘ หน-วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม-น	อยกว-า ๓ หน-วยกิต    
           (๒) แบบ ๑.๒ ผู	เข	าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิต จะต	องทําดุษฎีนิพนธ%ไม-น	อยกว-า 
๗๒ หน-วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม-น	อยกว-า ๓ หน-วยกิต 
           ท้ังนี้ดุษฎีนิพนธ%ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต	องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
       ๙.๓.๒ แบบ ๒ เป'นแผนการศึกษาท่ีเน	นการวิจัย โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ%ท่ีมีคุณภาพสูง
และก-อให	เกิดความก	าวหน	าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
           (๑) แบบ ๒.๑ ผู	เข	าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต	องทําดุษฎีนิพนธ%ไม-น	อย
กว-า ๓๖ หน-วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม-น	อยกว-า ๑๕ หน-วยกิต 
 
 



 
๔ 

           (๒) แบบ ๒.๒ ผู	เข	าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิต จะต	องทําดุษฎีนิพนธ%ไม-น	อยกว-า 
๔๘ หน-วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม-น	อยกว-า ๒๔ หน-วยกิต 
           ท้ังนี้ดุษฎีนิพนธ%ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต	องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 

 ข	อ ๑๐  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษาเต็มเวลาเป'นดังนี้ 
            ๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให	ใช	
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอย-างน	อย ๑ ปAการศึกษา และอย-างมากไม-เกิน ๓ ปAการศึกษา 
หากมีภาคฤดูร	อนต-อเนื่องในปAการศึกษาสุดท	ายให	นับรวมด	วย 
            ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให	ใช	ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
อย-างน	อย ๒ ปAการศึกษา และอย-างมากไม-เกิน ๕ ปAการศึกษา 
            ๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให	ใช	ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
อย-างน	อย ๓ ปAการศึกษา สําหรับนักศึกษาวุฒิเริ่มต	นต-างกันดังนี้    
        ๑๐.๓.๑ นักศึกษาวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท-าไม-เกิน ๗ ปAการศึกษา 
        ๑๐.๓.๒ นักศึกษาวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท-าไม-เกิน ๕ ปAการศึกษา 
        ในกรณีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีเหตุผลจําเป'นอย-างยิ่งท่ีจะต	องขยายเวลา
การศึกษา  ให	ผู	อํานวยการวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนได	อีกไม-เกิน ๑ ปAการศึกษา 
 

 ข	อ ๑๑  การเปSดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให	ผู	อํานวยการหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังต-อไปนี้ 
             ๑๑.๑ อาจารย%ท่ีปรึกษา ควรมีคุณสมบัติ ดังต-อไปนี้ 
         ๑๑.๑.๑ อาจารย% ท่ีปรึกษาการศึกษาค	นคว	าอิสระควรเป'นอาจารย%ประจําหรือ
ผู	ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท-า และต	องมีประสบการณ%ในการทําวิจัยท่ีมิใช-ส-วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา      
         ๑๑.๑.๒ อาจารย%ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ%ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีนิพนธ% ควรเป'น
อาจารย%ประจําหรือผู	ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท-า หรือเป'นผู	ดํารงตําแหน-งทางวิชาการ
ไม-ตํ่ากว-ารองศาสตราจารย%ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ%กัน และต	องมีประสบการณ%ในการทําวิจัยท่ีมิใช-
ส-วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 

 ข	อ ๑๒  การนับระยะเวลาเป'นปAการศึกษาตามข	อ ๑๐.๑ ข	อ ๑๐.๒ และข	อ ๑๐.๓ ให	นับต้ังแต-วันท่ีข้ึน
ทะเบียนเป'นนักศึกษาตามข	อ ๑๕.๓            

หมวด ๓ 
การรับเข�าเป-นนักศึกษา 

 

 ข	อ ๑๓  คุณสมบัติของผู	เข	าเป'นนักศึกษา 
             ๑๓.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท-า หรือระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีวิทยาลัยรับรอง และต	องมีคุณสมบัติอ่ืนตามเง่ือนไขของแต-ละหลักสูตรกําหนด  
 



 
๕ 

             ๑๓.๒  เป'นผู	มีความประพฤติดี 
             ๑๓.๓  ไม-เป'นโรคติดต-อร	ายแรงซ่ึงเป'นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป'นโรคท่ีจะเป'นอุปสรรคต-อ
การศึกษา 
    

 ข	อ ๑๔  การรับเข	าเป'นนักศึกษา 
    ผู	เข	าเป'นนักศึกษาจะต	องผ-านการคัดเลือกตามประกาศของวิทยาลัย แต-ในกรณีท่ีมีเหตุผลความ
จําเป'นเป'นพิเศษเพ่ือประโยชน%ของทางราชการ วิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ	วนตามข	อ ๑๓ เข	า
เป'นนักศึกษาตามนโยบายของวิทยาลัยก็ได	  
 

 ข	อ ๑๕  การข้ึนทะเบียนเป'นนักศึกษา   
             ๑๕.๑  ผู	ท่ีผ-านการรับเข	าเป'นนักศึกษาต	องมารายงานตัวพร	อมหลักฐานท่ีวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศของวิทยาลัย ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีวิทยาลัยกําหนด 
    ผู	ท่ีผ-านการรับเข	าเป'นนักศึกษาท่ีไม-อาจมารายงานตัวเป'นนักศึกษาตามวัน เวลาและ
สถานท่ีท่ีกําหนดเป'นอันหมดสิทธิท่ีจะเข	าเป'นนักศึกษา เว	นแต-จะได	แจ	งเหตุขัดข	องให	วิทยาลัยทราบเป'นลาย
ลักษณ%อักษรในวันท่ีกําหนดให	รายงานตัว และเม่ือได	รับอนุมัติต	องมารายงานตัวตามท่ีกําหนด 
             ๑๕.๒  ผู	ท่ีผ-านการรับเข	าเป'นนักศึกษาจะต	องข้ึนทะเบียนเป'นนักศึกษาประเภทใดประเภท
หนึ่งตามข	อ ๒๙.๑ 
             ๑๕.๓  การข้ึนทะเบียนเป'นนักศึกษาจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาท่ีนักศึกษารายงานตัว 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียน 

 

 ข	อ ๑๖  การชําระเงินค-าลงทะเบียนเรียน 
            การชําระเงินค-าลงทะเบียนเรียน และค-าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
 

 ข	อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

             ๑๗.๑  กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียน และขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแต-ละภาค
การศึกษาให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
             ๑๗.๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ%ต-อเม่ือนักศึกษาได	ชําระค-าธรรมเนียมต-าง ๆ ของ
วิทยาลัยเรียบร	อยแล	ว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของวิทยาลัย นักศึกษาผู	ใดลงทะเบียนเรียน หรือชําระ
ค-าธรรมเนียมต-าง ๆ ภายหลังกําหนด จะต	องถูกปรับตามประกาศของวิทยาลัย 
             ๑๗.๓  ผู	ท่ีข้ึนทะเบียนเป'นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดของแต-ละระบบจัดการศึกษา ต	อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
             ๑๗.๔  นักศึกษาท่ีไม-ได	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ% ในภาคการศึกษาใด ภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของวิทยาลัย จะไม-มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว	นแต-จะได	รับอนุมัติเป'นกรณีพิเศษ
จากผู	อํานวยการวิทยาลัย   
 



 
๖ 

              ๑๗.๕  ก-อนการลงทะเบียนเรียนแต-ละภาคการศึกษา นักศึกษาต	องได	รับความ
เห็นชอบจากอาจารย%ท่ีปรึกษาในการเลือกรายวิชา ถ	ารายวิชาใดบังคับว-าต	องเรียนรายวิชาอ่ืนก-อน นักศึกษาต	อง
เรียนรายวิชานั้นเป'นลําดับแรก หากการลงทะเบียนรายวิชาในแต-ละภาคการศึกษาไม-เป'นไปตามท่ีกําหนดไว	ข	างต	น
จะกระทําได	ต-อเม่ือได	รับความเห็นชอบจากจากผู	อํานวยการหลักสูตร หรือผู	อํานวยการวิทยาลัย นักศึกษาจึงจะมี
สิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล-าวได	  
         ๑๗.๖   จํานวนหน-วยกิตแต-ละภาคการศึกษา 
           ๑๗.๖.๑ นักศึกษาต	องลงทะเบียนเรียนในแต-ละภาคการศึกษา ไม-น	อยกว-า ๖ หน-วยกิต 
และไม-เกิน ๑๕ หน-วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม-น	อยกว-า ๓ หน-วยกิตและไม-เกิน ๖ หน-วยกิตในภาค
การศึกษาฤดูร	อน 
            ๑๗.๖.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนน	อยหรือมากกว-าเกณฑ%ท่ีกําหนดในข	อ ๑๗.๖.๑ 
ได	ต-อเม่ือได	รับอนุมัติจากผู	อํานวยการวิทยาลัย  
 

 ข	อ ๑๘  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป'นกรณีพิเศษโดยไม-นับหน-วยกิต (Audit) 
             ๑๘.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป'นกรณีพิเศษโดยไม-นับหน-วยกิตได	 ต-อเม่ือได	รับความ
เห็นชอบจากอาจารย%ท่ีปรึกษาและอาจารย%ผู	สอน และต	องชําระค-าหน-วยกิตตามปกติ  
             ๑๘.๒ การลงทะเบียนเรียนวิชาเป'นกรณีพิเศษโดยไม-นับหน-วยกิตนี้ไม-บังคับให	นักศึกษาสอบ แต-
จะบันทึกในระเบียนในช-องผลการเรียนว-า AU (Audit) เฉพาะผู	ท่ีมีเวลาเรียนไม-น	อยกว-าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นเท-านั้น 
             ๑๘.๓ วิทยาลัยอาจอนุมัติให	บุคคลภายนอกเข	าเรียนบางรายวิชาเป'นกรณีพิเศษ แต-ต	องมี
คุณสมบัติและพ้ืนความรู	ตามท่ีวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต	องปฏิบัติตามข	อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
วิทยาลัย 
 

 ข	อ ๑๙ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา  
            นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาครบตามท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตรแต-ยังไม-สําเร็จการศึกษา หรือ
นักศึกษาท่ีลาพักการเรียน หรือนักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการเรียน ต	องลงทะเบียนชําระเงินตามปกติและต	องปฏิบัติตาม
ข	อบังคับ ระเบียบ และประกาศของวิทยาลัย เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว-าจะสําเร็จ
การศึกษา   
 

 ข	อ ๒๐ การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีเรียน 
  ๒๐.๑ การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีเรียน ต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย%ท่ีปรึกษา 
และได	รับอนุมัติจากผู	อํานวยการวิทยาลัย 
             ๒๐.๒ การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีเรียนต	องกระทําภายใน ๓ สัปดาห%แรกของภาค
การศึกษา ท้ังนี้ต	องเป'นไปตามข	อ ๑๗.๖  
 
 
 



 
๗ 

หมวด ๕ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข	อ ๒๑ นักศึกษาต	องมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม-น	อยกว-าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  จึงจะมี
สิทธิเข	าสอบในรายวิชาดังกล-าวได	  ยกเว	นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาอิสระ (Independent Study) 
การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Specific Area Study) หรือการอ-านตามแนวแนะ (Directed Reading) 
 

 ข	อ ๒๒ การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
              ๒๒.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต-ละรายวิชาให	เป'นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมี
ค-าระดับข้ัน (Numeric Grades) ดังต-อไปนี้  

อักษรระดับข้ัน ค�าระดับข้ัน ความหมาย 
ก หรือ A ๔.๐ ดีเยี่ยม (Excellent) 
ข+ หรือ B+ ๓.๕ ดีมาก (Very Good) 
ข หรือ B ๓.๐ ดี (Good) 
ค+ หรือ C+ ๒.๕ ค-อนข	างดี (Fairly Good) 
ค หรือ C ๒.๐ พอใช	 (Fair) 
ง+ หรือ D+ ๑.๕ อ-อน (Poor) 
ง หรือ D ๑.๐ อ-อนมาก (Very Poor) 
ม.ผ. หรือ F ๐ ไม-ผ-าน / ตก (Fail) 

            ๒๒.๒ ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม-มีการประเมินผลเป'นค-าระดับข้ัน (Numeric Grades) ให	
ประเมินผลโดยใช	สัญลักษณ%ท่ีไม-มีค-าระดับข้ันดังนี้ 

สัญลักษณ� ความหมาย 
พ.จ. หรือ S พอใจ / ผ-านเกณฑ% (Satisfactory) 
ม.จ. หรือ U ไม-พอใจ / ไม-ผ-านเกณฑ%  (Unsatisfactory) 
ม.ส. หรือ I ไม-สมบูรณ%  (Incomplete) 
ถ. หรือ W ถอนรายวิชา (Withdraw) 
ม.น. หรือ AU ไม-นับหน-วยกิต (Audit) 

            ๒๒.๓ การให	 พ.จ. (S) หรือ ม.จ. (U) จะกระทําได	เฉพาะรายวิชาท่ีไม-มีหน-วยกิต หรือมีหน-วยกิต
แต-สาขาวิชาเห็นว-าไม-สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค-าระดับข้ัน แต-ในกรณีท่ีนักศึกษาได	 ม.จ.(U)  
 
จะต	องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว-าจะได	รับความเห็นชอบให	ผ-านได	 จึงจะถือว-าได	ศึกษาครบถ	วนตามท่ีกําหนดไว	ใน
หลักสูตร 
            ๒๒.๔ การให	 ม.ผ. (F) จะกระทําในกรณีต-อไปนี้ 
   ๒๒.๔.๑ นักศึกษาขาดสอบโดยไม-ได	รับอนุมัติจากผู	อํานวยการวิทยาลัย  
 



 
๘ 

    ๒๒.๔.๒ นักศึกษามีเวลาเรียนไม-ครบตามเกณฑ%ในข	อ ๒๑ 
    ๒๒.๔.๓ นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
            ๒๒.๕ การให	 ม.ส. (I) จะกระทําได	ในกรณีต-อไปนี้ 
              ๒๒.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ%ในข	อ ๒๑ แต-ไม-ได	สอบเพราะปzวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และได	รับอนุมัติจากผู	อํานวยการวิทยาลัย 
                 ๒๒.๕.๒ อาจารย%ผู	สอน ผู	อํานวยการหลักสูตร และผู	อํานวยการวิทยาลัย เห็นสมควรให	
รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป'นส-วนประกอบของการศึกษารายวิชานั้นยังไม-สมบูรณ% นักศึกษาท่ี
ได	รับการให	คะแนนระดับข้ัน ม.ส. (I) จะต	องดําเนินการแก	สัญลักษณ% ม.ส. (I) ให	เสร็จสิ้นภายใน ๔ สัปดาห%นับแต-
เปSดภาคการศึกษา เพ่ือให	อาจารย%ผู	สอนแก	สัญลักษณ% ม.ส. (I) หากพ	นกําหนดดังกล-าววิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ% 
ม.ส. (I) เป'นค-าระดับข้ัน ม.ผ. (F) ได	ทันที  ยกเว	นการได	 ม.ส. (I) ของดุษฎีนิพนธ% วิทยานิพนธ% หรือการศึกษาอิสระ  
             ๒๒.๖ การให	 ถ. (W) จะกระทําในกรณีต-อไปนี้ 
                 ๒๒.๖.๑ นักศึกษาได	รับอนุญาตให	ลาพักการเรียนตามข	อ ๓๐.๑ 
                    ๒๒.๖.๒ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
                   ๒๒.๖.๓ นักศึกษาได	รับอนุมัติจากผู	 อํานวยการวิทยาลัยให	เปลี่ยนสัญลักษณ%จาก
สัญลักษณ% ม.ส. (I) ท่ีนักศึกษาได	รับตามข	อ ๒๒.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ% ม.ส. (I) แล	ว 
แต-การปzวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม-สิ้นสุด 
             ๒๒.๗  การให	 ม.น. (AU) จะกระทําในกรณีท่ีนักศึกษาได	รับอนุมัติให	ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เป'นพิเศษโดยไม-นับหน-วยกิตตามข	อ ๑๘    
             ๒๒.๘ ผลการสอบต	องได	รับการอนุมัติจากผู	อํานวยการวิทยาลัย 
 

  ข	อ ๒๓ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข	อกําหนดของหลักสูตร ได	แก- การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) หรือการสอบประมวลความรู	 (Comprehensive Examination) นักศึกษาจะต	องผ-าน
การสอบก-อนเริ่มการทําดุษฎีนิพนธ% หรือวิทยานิพนธ% การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล-าวให	ผลการประเมินเป'น 
ดังนี้ 

ระดับข้ัน ความหมาย 
พ.จ. หรือ S  พอใจ / ผ-านเกณฑ% (Satisfactory)  
ม.จ. หรือ U  ไม-พอใจ / ไม-ผ-านเกณฑ%  (Unsatisfactory) 

  

 ข	อ ๒๔ นักศึกษาท่ีได	รับการประเมินผลการสอบพิเศษเป'น ม.จ. (U) ตามข	อ ๒๓ ให	กระทําการแก	ตัวได	 ๒ 
ครั้ง หากยังได	รับการประเมินเป'น ม.จ. (U) อีก ให	พ	นสภาพเป'นนักศึกษา 

  

 ข	อ ๒๕ การประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ%/วิทยานิพนธ%/การศึกษาอิสระ ซ่ึงประกอบด	วย เนื้อหา 
กระบวนการวิจัย การเขียน การสอบป}องกัน ให	เป'นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร และให	คณะกรรมการเก่ียวกับดุษฎี
นิพนธ%/วิทยานิพนธ%/การศึกษาค	นคว	าอิสระมีหน	าท่ี  ดังนี้ 
 
 



 
๙ 

             ๒๕.๑  ประเมินผลงานการทําดุษฎีนิพนธ%/วิทยานิพนธ%/การศึกษาอิสระ ให	ผลการประเมินเป'น
ดังนี้ 

ระดับข้ัน ความหมาย 
พ.จ. หรือ S  พอใจ / ผ-านเกณฑ% (Satisfactory)  
ม.จ. หรือ U  ไม-พอใจ / ไม-ผ-านเกณฑ%  (Unsatisfactory) 

 

 ข	อ ๒๖  การนับจํานวนหน-วยกิต และการคํานวณค-าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
           ๒๖.๑  การนับจํานวนหน-วยกิตเพ่ือใช	ในการคํานวณหาค-าระดับข้ันเฉลี่ย ให	นับจากรายวิชาท่ีมี
การประเมินผลการศึกษาแบบแสดงค-าระดับข้ันตามข	อ ๒๒.๑  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดให	นําจํานวนหน-วยกิต และค-าระดับข้ันท่ีได	ไปใช	ในการคํานวณหาค-าระดับข้ันเฉลี่ยด	วย  
           ๒๖.๒  การนับจํานวนหน-วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให	ครบหลักสูตร ให	นับเฉพาะ 
หน-วยกิตของรายวิชาท่ีสอบได	ระดับค-า ค (C)  ข้ึนไปเท-านั้น 
           ๒๖.๓ ค-าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให	คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว-างจํานวนหน-วยกิตกับค-าระดับข้ันของแต-ละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมด
เป'นตัวต้ัง หารด	วยจํานวนหน-วยกิตรวมท้ังหมด 
           ๒๖.๔  ค-าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให	คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต-เริ่มเข	าเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท	าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว-างจํานวนหน-วยกิตกับค-าระดับข้ันของแต-ละรายวิชาท่ีเรียน
ท้ังหมดเป'นตัวต้ัง หารด	วยจํานวนหน-วยกิตรวมท้ังหมด 
           ๒๖.๕  การคํานวณค-าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให	คํานวณเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนท่ี ๒ ท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
 

 ข	อ ๒๗  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 
     ๒๗.๑  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาได	 ค+ (C+) หรือ ค (C) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได	ต-อเม่ือ
ได	รับอนุมัติจากผู	อํานวยการวิทยาลัย โดยคําแนะนําของผู	อํานวยการหลักสูตร 
     ๒๗.๒ รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได	  ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ม.ผ. (F) นักศึกษาจะต	อง
ลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีมีลักษณะเนื้อหาคล	ายคลึงแทนกันได	 ในการเลือกเรียนแทนนี้ต	อง
ได	รับอนุมัติจากผู	อํานวยการวิทยาลัย โดยคําแนะนําของผู	อํานวยการหลักสูตร 
 

 ข	อ ๒๘  การทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข	องกับการศึกษาหรือการสอบ    
     นักศึกษาท่ีเจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข	องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได	รับ
โทษอย-างใดอย-างหนึ่ง ดังนี้ 
     ๒๘.๑   ตกในรายวิชานั้น   
     ๒๘.๒  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อขอรับ
ปริญญาไปอีก ๑ ปAการศึกษา 
 
 



 
๑๐ 

     ๒๘.๓  พ	นจากสภาพนักศึกษา 
      การพิจารณาการทุจริตดังกล-าว ให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย 

หมวด ๖ 
สถานภาพนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก 

 

 ข	อ ๒๙  สถานภาพนักศึกษา เป'นดังนี้    
       ๒๙.๑  สถานภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาของวิทยาลัย แบ-งออกเป'น  ๒  ประเภท ดังนี้ 
        ๒๙.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ เป'นนักศึกษาท่ีเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ 
         ๒๙.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ เป'นนักศึกษาท่ีเรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ          
  ๒๙.๒  สถานภาพนักศึกษาตามการรับเข	าศึกษา 
   ๒๙.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพสมบูรณ% ได	แก- นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเป'นปAแรก หรือ
นักศึกษาท่ีสอบได	ค-าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม-ตํ่ากว-า ๓.๐๐ หรือนักศึกษาสอบผ-านรายวิชาท่ีกําหนดเป'นวิชาปรับ
พ้ืนฐานภายใต	เง่ือนไขของวิทยาลัย  
   ๒๙.๒.๒  นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได	แก- นักศึกษาท่ีสอบได	ค-าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
น	อยกว-า ๓.๐๐ 
   ๒๙.๒.๓  นักศึกษาสถานภาพทดลองเรียน ได	แก-  นักศึกษาท่ีวิทยาลัยรับเข	าเรียน โดยมี
เง่ือนไขตามประกาศของวิทยาลัย   
   ๒๙.๒.๔  นักศึกษาสถานภาพสมทบ ได	แก- นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีมาลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาท่ีวิทยาลัย 
   ๒๙.๒.๕  นักศึกษาแลกเปลี่ยน ได	แก- นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีมาเรียนท่ีวิทยาลัยตาม
โครงการความร-วมมือระหว-างวิทยาลัยกับสถาบันนั้น ๆ 
 

 ข	อ ๓๐   การลาพักการเรียน 
     ๓๐.๑  นักศึกษาอาจยื่นคําร	องขอลาพักการเรียนได	ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต-อไปนี้ 
                         ๓๐.๑.๑ ได	รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว-างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน   
                         ๓๐.๑.๒ปzวยและต	องรักษาตัวเป'นเวลานานเกินกว-าร	อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย% โดยมีใบรับรองแพทย%จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว-าด	วยสถานพยาบาล ซ่ึงเป'นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
                         ๓๐.๑.๓ มีเหตุจําเป'นส-วนตัว โดยอาจยื่นคําร	องขอลาพักการเรียนได	 ถ	ามีสถานภาพ
นักศึกษาในวิทยาลัยมาแล	วอย-างน	อย ๑ ภาคการศึกษา 
     ๓๐.๒ การลาพักการเรียน นักศึกษาต	องยื่นคําร	องต-อผู	อํานวยการวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห% 
นับจากวันเปSดภาคการศึกษา และผู	อํานวยการวิทยาลัยเป'นผู	พิจารณาอนุญาต 
 
 



 
๑๑ 

     ๓๐.๓ การลาพักการเรียน ให	อนุญาตเพียง ๑ ภาคการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามข	อ ๑๐ 
     ๓๐.๔ ให	นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู-ในระยะเวลาการศึกษาด	วย   
     ๓๐.๕ในระหว-างท่ีได	รับอนุญาตให	ลาพักการเรียน นักศึกษาจะต	องชําระเงินค-าบํารุงและ
ค-าธรรมเนียมต-าง ๆ ตามประกาศของวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ภายใน ๒ สัปดาห%นับจากวันเปSดภาคการศึกษาเพ่ือ
รักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัย 
 

   ข	อ ๓๑  การลาออก 
    นักศึกษาท่ีประสงค%จะลาออกจากการเป'นนักศึกษาของวิทยาลัย ให	ยื่นคําร	องต-อผู	อํานวยการ
วิทยาลัย โดยผ-านอาจารย%ท่ีปรึกษาและผู	อํานวยการหลักสูตร 
 

 ข	อ ๓๒  การพ	นจากสภาพนักศึกษา 
     นักศึกษาพ	นจากสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต-อไปนี้ 
     ๓๒.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     ๓๒.๒ ได	รับอนุมัติจากผู	อํานวยการวิทยาลัยให	ลาออกตามข	อ ๓๑  หากยังไม-ได	รับอนุมัติให	
ลาออก ให	ถือว-านักศึกษาผู	นั้นยังมีสภาพเป'นนักศึกษา 
     ๓๒.๓  ถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัยในกรณีดังต-อไปนี้ 
                         ๓๒.๓.๑ ไม-ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป'นนักศึกษา 
                         ๓๒.๓.๒ เม่ือพ	นกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล	ว ไม-ชําระเงินค-าบํารุงตาม
ประกาศของวิทยาลัย 
                         ๓๒.๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข	อ ๑๓ อย-างใดอย-างหนึ่ง    
                         ๓๒.๓.๔ คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกท่ีศึกษาได	ต่ํากว-า ๒.๗๕   
                         ๓๒.๓.๕ เป'นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจท่ีมีค-าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากว-า ๒.๘๐ เป'น
เวลา ๒ ภาคการศึกษาต-อเนื่องกัน  
                         ๓๒.๓.๖ เป'นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจครบ ๔ ภาคการศึกษาท่ีมีการต-อเนื่องกัน
แล	วยังไม-พ	นสภาพรอพินิจ 
                         ๓๒.๓.๗ ไม-สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในข	อ ๑๐  
     ๓๒.๓.๘ สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือสอบปากเปล-าข้ัน
สุดท	าย หรือสอบประมวลความรู	 (Comprehensive Examination) ไม-ผ-านตามข	อ ๓๙.๔ และ ๔๐.๓ 
                         ๓๒.๓.๙   ทําการทุจริตอย-างร	ายแรงในการสอบ 
                         ๓๒.๓.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย-างร	ายแรงในขณะท่ีเป'นนักศึกษา 
                         ๓๒.๓.๑๑ ทําผิดระเบียบของวิทยาลัยอย-างร	ายแรง 

                         ๓๒.๓.๑๒ ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดให	จําคุกในคดีอาญา เว	นแต-ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
             ๓๒.๔ ถึงแก-กรรม 
 
 



 
๑๒ 

 

 ข	อ ๓๓  ผู	ท่ีพ	นจากสถานภาพนักศึกษาเพราะถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัยตามข	อ ๓๒.๓.๒ หากประสงค%
ขอคืนสถานภาพเป'นนักศึกษาอีก ให	ยื่นคําร	องผ-านอาจารย%ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ% หรือดุษฎีนิพนธ%
หลัก และผู	อํานวยการหลักสูตรเพ่ือเสนอให	ผู	อํานวยการวิทยาลัยอนุมัติ ท้ังนี้ผู	นั้นต	องชําระเงินค-าบํารุงและ
ค-าธรรมเนียมการศึกษา เม่ือได	รับอนุมัติแล	ว ให	ผู	นั้นคืนสถานภาพเป'นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งและคงสถานภาพเป'น
นักศึกษาเพียงเท-าระยะเวลาตามข	อ ๑๕.๓ นับต้ังแต-วันข้ึนทะเบียนเป'นนักศึกษาครั้งแรก  

หมวด ๗ 
การเปล่ียนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน�วยกิต 

  

 ข	อ ๓๔  การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
    ๓๔.๑  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป'นอย-างยิ่ง ผู	อํานวยการวิทยาลัยอาจอนุมัติให	นักศึกษา
เปลี่ยนสถานภาพตามข	อ ๒๙.๒ ท้ังนี้นักศึกษาจะต	องปฏิบัติตามข	อบังคับ ระเบียบ และประกาศของวิทยาลัย 
รวมท้ังชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให	ถูกต	อง 
    ๓๔.๒  นักศึกษาท่ีเปลี่ยนสถานภาพตามข	อ ๓๔.๑ ได	 จะต	องลงทะเบียนมาแล	วไม-น	อยกว-า ๑ 
ภาคการศึกษา  
    ๓๔.๓  นักศึกษาสถานภาพทดลองเรียนท่ีเข	าศึกษาตามข	อ ๒๙.๒.๓ จะต	องสอบได	ค-าระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม-ตํ่ากว-า ๓.๐๐ ผู	อํานวยการวิทยาลัยอาจอนุมัติให	นักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพตามข	อ๒๙.๒.๑ ท้ังนี้
นักศึกษาจะต	องปฏิบัติตามข	อบังคับ ระเบียบ และประกาศของวิทยาลัย รวมท้ังชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ประกาศของวิทยาลัยด	วย 
  

 ข	อ ๓๕  การโอนหน-วยกิตและการเทียบโอนหน-วยกิตให	เป'นไปตามหลักเกณฑ%การเทียบโอนของ
มหาวิทยาลัย โดยการขอโอนหน-วยกิตรายวิชาต	องได	รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร และได	รับอนุมัติ
จากผู	อํานวยการวิทยาลัย  
  

 ข	อ ๓๖  การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 
    นักศึกษาท่ีประสงค%จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาท่ีศึกษา ให	กระทําได	โดยการคัดเลือกจากวิชาเอก
หรือสาขาวิชาท่ีต	องการเข	าศึกษา โดยได	รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร และได	รับอนุมัติจาก
ผู	อํานวยการวิทยาลัย  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะนับต้ังแต-วันข้ึนทะเบียนเป'นนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาแรกท่ีเข	ามาศึกษา สําหรับการโอนหน-วยกิต รายวิชาให	เป'นไปตามข	อ ๓๕ 
 

 ข	อ ๓๗  การรับโอนนักศึกษา หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
     วิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท-ามหาวิทยาลัยได	ตามประกาศของวิทยาลัย  ท้ังนี้การนับระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตรให	เริ่มนับต้ังแต-เข	า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
 
 



 
๑๓ 

หมวด ๘ 
การสอบพิเศษ ดุษฎีนิพนธ� วิทยานิพนธ�และการศึกษาอิสระ 

 

 ข	อ ๓๘  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต	องผ-านการทดสอบภาษาท่ีไม-ใช-ภาษาประจําชาติของ
ตนอย-างน	อย ๑ ภาษาตามประกาศของวิทยาลัย โดยให	อยู-ในดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรและได	รับอนุมัติ
จากผู	อํานวยการวิทยาลัย 
 

 ข	อ ๓๙  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
             ๓๙.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต	องสอบผ-านการสอบวัดคุณสมบัติ  
             ๓๙.๒ การสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือวัดว-านักศึกษามีความสามารถในด	านการดําเนินงานวิจัย 
ได	แก- ความรู	ความเข	าใจ การวิเคราะห% การสังเคราะห%ข	อมูล การระบุประเด็นความสําคัญและการสรุปข	อคิดเห็น 
             ๓๙.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ%ในภาคการศึกษา
แรก โดยนักศึกษาจะต	องสอบวัดคุณสมบัติผ-านก-อนเริ่มทําดุษฎีนิพนธ%  
             ๓๙.๔  นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติ ได	ผลเป'น ม.จ. (U) จะต	องสอบแก	ตัวใหม- ท้ังนี้นักศึกษามี
สิทธิสอบวัดคุณสมบัติ ๒ ครั้ง  
             ๓๙.๕  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
 

 ข	อ ๔๐  การสอบปากเปล-าข้ันสุดท	าย และการสอบประมวลความรู	 (Comprehensive Examination) 
ด	วยข	อเขียนหรือปากเปล-า 
            ๔๐.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก จะต	องสอบผ-านการสอบปากเปล-าข้ัน
สุดท	าย  
            ๔๐.๒  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต	องสอบผ-านการสอบประมวลความรู	 
(Comprehensive Examination) ด	วยข	อเขียนหรือปากเปล-าก-อนทําการศึกษาอิสระ 
            ๔๐.๓  นัก ศึกษา ท่ีสอบการสอบปากเปล- า ข้ันสุดท	 าย  และการสอบประมวลความรู	 
(Comprehensive Examination) ด	วยข	อเขียนหรือปากเปล-า ได	ผลเป'น ม.จ. (U) จะต	องสอบแก	ตัวใหม- ท้ังนี้
นักศึกษามีสิทธิสอบปากเปล-าข้ันสุดท	าย และสอบประมวลความรู	 (Comprehensive Examination) ด	วยข	อเขียน
หรือปากเปล-า ๓ ครั้ง  
            ๔๐.๔  วัน เวลา และกระบวนการสอบปากเปล-าข้ันสุดท	าย และการสอบประมวลความรู	 
(Comprehensive Examination) ด	วยข	อเขียนหรือปากเปล-าให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย   
  

 ข	อ ๔๑  ดุษฎีนิพนธ% 
            ๔๑.๑   นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต	องทําดุษฎีนิพนธ% 
            ๔๑.๒   คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% 
    ๔๑.๒.๑ ดุษฎีนิพนธ%ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ%  
จะต	องประกอบด	วยอาจารย%ประจําและผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท-า หรือ



 
๑๔ 

เป'นผู	ดํารงตําแหน-งทางวิชาการไม-ตํ่ากว-ารองศาสตราจารย%ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ%กัน และต	องมี
ประสบการณ%ในการทําวิจัยท่ีมิใช-ส-วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
            ๔๑.๓   นักศึกษาจะต	องส-งข	อเสนอดุษฎีนิพนธ% เพ่ือให	ผู	อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย%
ประจําวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% ตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขของหลักสูตร   
                    ๔๑.๔   การประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ%  
   ๔๑.๔.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต	องปฏิบัติตามหลักเกณฑ%และ
ประกาศของวิทยาลัยเก่ียวกับการประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ%    
            ๔๑.๕   คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% จะต	องเข	าประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ%ครบตาม
องค%ประกอบ 
            ๔๑.๖   กรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% ไม-ครบองค%ประกอบในการประเมินผลการทํา
ดุษฎีนิพนธ%  ให	วิทยาลัยกําหนดเวลาใหม-เพ่ือประเมินผลตามความเหมาะสม 
            ๔๑.๗   วัน เวลา และกระบวนการนําเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ% 
ให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
            ๔๑.๘   การสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ%  
   ๔๑.๘.๑  คณะกรรมการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ% ประกอบด	วย คณะกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ%ท้ังคณะ และผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก  
   ๔๑.๘.๒  ในการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ% ให	มีผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงได	รับการแต-งต้ัง
จากคณะกรรมการหลักสูตร 
   ๔๑.๘.๓  นักศึกษาจะสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ%ได	 เม่ือ 
      ๔๑.๘.๓.๑  จัดพิมพ%ดุษฎีนิพนธ% ให	วิทยาลัยอย-างน	อย ๑ เดือนก-อนวันสอบ 
      ๔๑.๘.๓.๒  ได	ดําเนินการส-งผลงานดุษฎีนิพนธ% หรือส-วนหนึ่งของผลงาน เพ่ือ
ตีพิมพ%อย-างน	อย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ%ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร-วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก-อนการตีพิมพ% และเป'นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
   ๔๑.๘.๔ การสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ% จะต	องประกอบด	วยคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ%ท้ังคณะ และผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% ต	องไม-เป'นประธานกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ%     
   ๔๑.๘.๕  คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% และผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก เป'นผู	รับผิดชอบ
ในการสอบ ในกรณีท่ีผลสอบเป'นท่ีพอใจให	ผลการศึกษาเป'น พ.จ. (S) และกรณีท่ีผลสอบไม-เป'นท่ีพอใจให	ผล
การศึกษาเป'น ม.จ. (U) ให	ทําการสอบแก	ตัวภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ%กําหนด 
   ๔๑.๘.๖ นักศึกษาท่ีสอบผ-านการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ% แล	ว ให	ดําเนินการจัดส-งดุษฎี
นิพนธ% ฉบับสมบูรณ%ตามรูปแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ ในกรณีท่ีมีการแก	ไขดุษฎีนิพนธ% 
ซ่ึงไม-เก่ียวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ%อาจกําหนดให	ส-งดุษฎีนิพนธ%เกิน ๖๐ วันได	 แต-ต	อง
ไม-เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ มิฉะนั้นจะต	องทําการสอบดุษฎีนิพนธ%ใหม- 
 
 



 
๑๕ 

 ข	อ ๔๒ วิทยานิพนธ% 
            ๔๒.๑   นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก ต	องทําวิทยานิพนธ% 
            ๔๒.๒  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% 
    ๔๒.๒.๑ วิทยานิพนธ%ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ%  
จะต	องประกอบด	วยอาจารย%ประจําและผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท-า หรือ
เป'นผู	ดํารงตําแหน-งทางวิชาการไม-ตํ่ากว-ารองศาสตราจารย%ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ%กัน และต	องมี
ประสบการณ%ในการทําวิจัยท่ีมิใช-ส-วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
            ๔๒.๓  นักศึกษาจะต	องส-งข	อเสนอวิทยานิพนธ% เพ่ือให	ผู	อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย%
ประจําวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% ตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขของหลักสูตร 
              ๔๒.๔  การประเมินผลการทําวิทยานิพนธ%  
   ๔๒.๔.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก จะต	องปฏิบัติตามหลักเกณฑ%
และประกาศของวิทยาลัยเก่ียวกับการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ% 
            ๔๒.๕  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% จะต	องเข	าประเมินผลการทําวิทยานิพนธ%ครบตาม
องค%ประกอบ 
            ๔๒.๖   กรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% ไม-ครบองค%ประกอบในการประเมินผลการทํา
วิทยานิพนธ%  ให	วิทยาลัยกําหนดเวลาใหม-เพ่ือประเมินผลตามความเหมาะสม 
            ๔๒.๗  วัน เวลา และกระบวนการนําเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ% 
ให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
            ๔๒.๘  การสอบป}องกันวิทยานิพนธ%  
   ๔๒.๘.๑  คณะกรรมการสอบป}องกันวิทยานิพนธ% ประกอบด	วย คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ%ท้ังคณะ และผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก  
   ๔๒.๘.๒  ในการสอบป}องกันวิทยานิพนธ% ให	มีผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงได	รับการแต-งต้ัง
จากคณะกรรมการหลักสูตร 
   ๔๒.๘.๓  นักศึกษาจะสอบป}องกันวิทยานิพนธ%ได	 เม่ือ 
       ๔๒.๘.๓.๑  จัดพิมพ%วิทยานิพนธ% ให	วิทยาลัยอย-างน	อย ๑ เดือนก-อนวันสอบ 
       ๔๒.๘.๓.๒  ได	ดําเนินการส-งผลงานวิทยานิพนธ% หรือส-วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ% เพ่ือตีพิมพ%อย-างน	อย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ%ทางวิชาการ หรือเสนอต-อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
   ๔๒.๘.๔ การสอบป}องกันวิทยานิพนธ% จะต	องประกอบด	วยคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ%ท้ังคณะ และผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% ต	องไม-เป'นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ%  
   ๔๒.๘.๕  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% และผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก เป'นผู	รับผิดชอบ
ในการสอบ ในกรณีท่ีผลสอบเป'นท่ีพอใจให	ผลการศึกษาเป'น พ.จ. (S) และกรณีท่ีผลสอบไม-เป'นท่ีพอใจให	ผล
การศึกษาเป'น ม.จ. (U) ให	ทําการสอบแก	ตัวภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสอบป}องกันวิทยานิพนธ%กําหนด 



 
๑๖ 

   ๔๒.๘.๖ นักศึกษาท่ีสอบผ-านการสอบป}องกันวิทยานิพนธ% แล	ว ให	ดําเนินการจัดส-ง
วิทยานิพนธ% ฉบับสมบูรณ%ตามรูปแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ ในกรณีท่ีมีการแก	ไข
วิทยานิพนธ% ซ่ึงไม-เก่ียวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป}องกันวิทยานิพนธ%อาจกําหนดให	ส-งวิทยานิพนธ%เกิน ๖๐ 
วันได	 แต-ต	องไม-เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ มิฉะนั้นจะต	องทําการสอบวิทยานิพนธ%ใหม- 
 

 ข	อ ๔๓  การศึกษาอิสระ 
             ๔๓.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต	องทําการศึกษาอิสระ 
             ๔๓.๒  วิทยาลัยจะแต-งต้ังอาจารย%ท่ีปรึกษาสําหรับการศึกษาอิสระ โดยมีคุณสมบัติจะต	อง
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท-า หรือ เป'นผู	ดํารงตําแหน-งทางวิชาการไม-ตํ่ากว-ารองศาสตราจารย%
ในสาขาวิชานั้น และต	องมีประสบการณ%ในการทําวิจัยท่ีมิใช-ส-วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามประกาศของ
วิทยาลัย 
             ๔๓.๓  องค%ประกอบ คุณสมบัติ และอาจารย%ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ และจํานวนกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระ ให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
             ๔๓.๔  นักศึกษาจะต	องส-งข	อเสนอการศึกษาอิสระเพ่ือให	ผู	อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย%
ประจําวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการการศึกษาอิสระ ตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขของหลักสูตร 
             ๔๓.๕  การประเมินผลการทําการศึกษาอิสระ 
   ๔๓.๕.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต	องปฏิบัติตามหลักเกณฑ%
และประกาศของวิทยาลัยเก่ียวกับการประเมินผลการทําการศึกษาอิสระ 
   ๔๓.๕.๒  คณะกรรมการการศึกษาอิสระจะต	องเข	าประเมินผลการทําการศึกษาอิสระ
ครบตามองค%ประกอบ     
   ๔๓.๕.๓  กรณีท่ีคณะกรรมการการศึกษาอิสระไม-ครบองค%ประกอบในการประเมินผล  
ให	วิทยาลัยกําหนดเวลาใหม-เพ่ือประเมินผลตามความเหมาะสม 
   ๔๓.๕.๔ วัน เวลา และกระบวนการนําเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินผลการ
ทําการศึกษาอิสระ ให	เป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
             ๔๓.๖  การสอบป}องกันการศึกษาอิสระ     
   ๔๓.๖.๑  คณะกรรมการสอบป}องกันการศึกษาอิสระ ประกอบด	วย อาจารย%ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาอิสระท้ังคณะ และกรรมการสอบ 
   ๔๓.๖.๒  นักศึกษาจะสอบป}องกันการศึกษาอิสระ เม่ือได	จัดพิมพ%รายงานการศึกษาอิสระ
ให	วิทยาลัยอย-างน	อย ๑ เดือนก-อนวันสอบ 
   ๔๓.๖.๓ การสอบป}องกันการศึกษาอิสระจะต	องประกอบด	วยอาจารย%ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการการศึกษาอิสระท้ังคณะ และกรรมการสอบ   
   ๔๓.๖.๔  คณะกรรมการสอบป}องกันการศึกษาอิสระท้ังคณะ  และกรรมการสอบ  เป'น
ผู	รับผิดชอบในการสอบ  ในกรณีท่ีผลสอบเป'นท่ีพอใจให	ผลการศึกษาเป'น พ.จ. (S) และกรณีท่ีผลสอบไม-เป'นท่ีพอใจ
ให	ผลการศึกษาเป'น ม.จ. (U) ให	ทําการสอบแก	ตัวภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสอบป}องกันการศึกษาอิสระ
กําหนด 



 
๑๗ 

   ๔๓.๖.๕ นักศึกษาท่ีสอบผ-านการสอบป}องกันการศึกษาอิสระแล	ว ให	ดําเนินการจัดส-ง
รายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ%ตามรูปแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ ในกรณีท่ีมีการ
แก	ไขรายงานการศึกษาอิสระซ่ึงไม-เก่ียวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป}องกันการศึกษาอิสระ อาจกําหนดให	ส-ง
รายงานการศึกษาอิสระเกิน ๖๐ วันได	 แต-ต	องไม-เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ  มิฉะนั้นจะต	องทําการสอบการศึกษา
อิสระใหม- 

หมวด ๙ 
การสําเร็จการศึกษา 

 

 ข	อ ๔๔  การขอรับปริญญา 
             ๔๔.๑ ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดว-าจะสําเร็จการศึกษา ให	ยื่นคําร	องขอรับ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาท่ีวิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห%นับแต-วันเปSดภาคการศึกษา 
             ๔๔.๒  นักศึกษาจะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาได	ต	องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   คุณสมบัติท่ัวไป      
        ๔๔.๒.๑ มีเวลาเรียนท่ีวิทยาลัยนี้ไม-น	อยกว-า ๑ ปAการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ี
กําหนดในข	อ ๑๐      
   ๔๔.๒.๒ สอบได	จํานวนหน-วยกิตครบตามหลักสูตร 
   ๔๔.๒.๓ ได	คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม-ต่ํากว-า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ระดับคะแนน  
   คุณสมบัติเฉพาะผู	ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก  
        ๔๔.๒.๔ เสนอวิทยานิพนธ%ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ-านการสอบป}องกัน
วิทยานิพนธ%ข้ันสุดท	ายและและสอบผ-านการสอบปากเปล-าข้ันสุดท	ายตามหลักเกณฑ%และประกาศของวิทยาลัย  
        ๔๔.๒.๕ ส-งวิทยานิพนธ%ฉบับสมบูรณ%ตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
        ๔๔.๒.๖ ส-งผลงานวิทยานิพนธ% หรือส-วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ% เพ่ือตีพิมพ%อย-าง
น	อย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ%ทางวิชาการ หรือเสนอต-อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 
         ในกรณีท่ีไม-เป'นไปตามความในข	อนี้ หากมีเหตุผลอันควรจะต	องดําเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย  
   คุณสมบัติเฉพาะผู	ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข     
   ๔๔.๒.๗ เสนอรายงานการศึกษาอิสระตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ-านการสอบ
ป}องกันการศึกษาอิสระข้ันสุดท	ายตามหลักเกณฑ%และประกาศของวิทยาลัย 
        ๔๔.๒.๘ ส-งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ%ตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
   ๔๔.๒.๙ สอบผ-านการสอบประมวลความรู	 (Comprehensive Examination) ด	วย
ข	อเขียนหรือปากเปล-าตามหลักเกณฑ%และประกาศของวิทยาลัย 
         ในกรณีท่ีไม-เป'นไปตามความในข	อนี้ หากมีเหตุผลอันควรจะต	องดําเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย 



 
๑๘ 

   คุณสมบัติเฉพาะผู	ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
        ๔๔.๒.๑๑ สอบวัดคุณสมบัติได	 
        ๔๔.๒.๑๒ เสนอดุษฎีนิพนธ%ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ-านการสอบป}องกัน
ดุษฎีนิพนธ%ข้ันสุดท	ายตามหลักเกณฑ%และประกาศของวิทยาลัย 
        ๔๔.๒.๑๓ ส-งดุษฎีนิพนธ%ฉบับสมบูรณ%ตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
   ๔๔.๒.๑๔ ส-งผลงานดุษฎีนิพนธ% หรือส-วนหนึ่งของผลงาน เพ่ือตีพิมพ%อย-างน	อย ๑ 
ผลงาน ในวารสารทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ%ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร-วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
ก-อนการตีพิมพ% 
   ๔๔.๒.๑๕ สอบผ-านภาษาต-างประเทศ ตามหมวดวิชาภาษาต-างประเทศ ตามหลักเกณฑ%
และเง่ือนไขท่ีวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้วิทยาลัยอาจกําหนดการสําเร็จหลักสูตรภาษาต-างประเทศท่ีจัดสอบโดยสถาบัน
อ่ืนเป'นการสอบผ-านภาษาต-างประเทศก็ได	 
         ในกรณีท่ีไม-เป'นไปตามข	อดังกล-าวข	างต	น หากมีเหตุผลอันควรจะต	องดําเนินการโดยขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย 
  

 ข	อ ๔๕  การให	ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญา  
     วิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาท่ีได	ยื่นความประสงค%ขอรับประกาศนียบัตร หรือปริญญา 
ท่ีมีคุณสมบัติตามข	อ ๔๔.๒ และมีความประพฤติดีต-อสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือขอรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร 
 

 ข	อ ๔๖ ในกรณีท่ีมีปMญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข	อบังคับนี้  ให	อธิการบดีเป'นผู	วินิจฉัยชี้ขาด และให	ถือ
เป'นท่ีสุด   
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี        ๒๘   กุมภาพันธ%  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
          
  
         (นายประพัฒน%  โพธิวรคุณ) 
                                                         นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 


