
 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

------------------------------------------- 
  เพื�อให้การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย            
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐานวิชาการสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเรื� อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา     พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)   แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใน
การประชุมครั; งที� ๑๒/๒๕๔๘   เมื�อวนัที�  ๒๕  ธนัวาคม   ๒๕๔๙   จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงันี;  
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี; เ รียกว่า   “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  วา่ดว้ยการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบันี; ใหใ้ชบ้งัคบัตั;งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป 
  ขอ้  ๓  ในขอ้บงัคบันี;  
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “สภามหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล             
รัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “คณะ”  หมายความว่า คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั หรือส่วนราชการที�เรียกชื�อ
อยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะที�จดัการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบับณัฑิตศึกษา 
  “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  หรือหัวหน้าส่วนราชการ       
ที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะที�จดัการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบับณัฑิตศึกษา 
ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “หลกัสูตร”  หมายความว่า  หลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบับณัฑิตศึกษาที�สภา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ใหค้วามเห็นชอบ 



  “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร”  หมายความวา่ ผูที้�ไดรั้บแต่งตั;งจากอธิการบดี
ใหท้าํหนา้ที�ในการบริหารจดัการหลกัสูตร 
  “อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา”  หมายความวา่  ผูที้�ไดรั้บมอบหมายหรือแต่งตั;งให้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบับณัฑิตศึกษา 
  “นกัศึกษา”  หมายความวา่  ผูเ้ขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 
  ขอ้  ๔  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันี;  และให้มีอาํนาจในการออกระเบียบ 
ประกาศหรือหลกัเกณฑเ์พื�อปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี;  
  การดาํเนินการใดๆ  ที�เกี�ยวกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ซึ� งมิได้กาํหนดไว้
หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบันี;  ให้นาํเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป  โดยผา่นความ
เห็นชอบจากสภาวชิาการ 

หมวดที,  ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

  ขอ้  ๕  ระบบการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ใหจ้ดัการศึกษาดงันี;  
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ  สามารถจดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค หรือ

ระบบ ไตรภาค 
๕.๑  การจดัการศึกษาระบบทวภิาค  ปีการศึกษาหนึ�งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ� งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาค
การศึกษาฤดูร้อนได ้ซึ� งมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๗ สัปดาห์ โดยมีชั�วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชา
เท่ากบัภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที�มีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ� งของปี
การศึกษาเดียวกนั 

๕.๒  การจดัการศึกษาระบบไตรภาค  ปีการศึกษาหนึ� งแบ่งออกเป็น ๓ 
ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์  และสามารถ
เทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวภิาค 
  การจดัการเรียนการสอน  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกบัแต่ละหลกัสูตรทั;งนี;   
ตอ้งจดัให้ไดเ้นื;อหาโดยรวมที�มีนํ; าหนกัสมดุลกบัจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร  โดยการคิด
เทียบนํ;าหนกัหน่วยกิตตามขอ้ ๖ 
  ข้อ  ๖  การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต      
การกาํหนดหน่วยกิตแต่ละรายวชิา มีหลกัเกณฑ ์ดงันี;  

๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที�ใช้เวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 



๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบติัที�ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั�วโมง   
ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที�ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั�วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

๖.๔ วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระที�ใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ ไม่น้อยกว่า 
๔๕ ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

หมวดที, ๒ 

หลกัสูตรการศึกษา 

  ขอ้  ๗  หลกัสูตรที�เปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา   มีดงันี;  
๗ . ๑  ห ลัก สู ต ร ป ริ ญ ญ า โ ท   เ ป็ น ห ลัก สู ต ร ก า รศึ ก ษ า ที� ส่ ง เ ส ริ ม

ความกา้วหนา้ทางวชิาการหรือวชิาชีพในสาขาวชิาต่าง ๆ ในระดบัที�สูงกวา่ขั;นปริญญาตรี 
๗. ๒ หลัก สูตรป ริญญาเอก   เ ป็นหลักสู ตรก ารศึก ษ าที� ส่ ง เส ริม

ความกา้วหนา้ทางวชิาการและการวจิยัในสาขาวชิาต่าง ๆ ในระดบัที�สูงกวา่ปริญญาโท 
  ขอ้  ๘  โครงสร้างหลกัสูตร 

๘.๑ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ ํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       
ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖  หน่วยกิต  โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดงันี;  

๘.๑.๑  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการวิจยั  โดยมีการทาํ
วทิยานิพนธ์ ดงันี;  

(๑)  แบบ  ก  ๑  ทํา เฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ� งมีค่า เทียบได ้          
ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต  หลักสูตรอาจกาํหนดให้เรียนรายวิชาเพิ�มเติม หรือทาํกิจกรรมทาง
วชิาการอื�นเพิ�มขึ;นก็ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต  แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธิN ตามที�หลกัสูตรกาํหนด 

(๒)  แบบ  ก  ๒  ทาํวิทยานิพนธ์ซึ� งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 

๘.๑.๒  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที�เนน้การศึกษางานรายวิชา โดย
ไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ แต่ตอ้งมีการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต  
หลกัสูตรใดที�เปิดสอนหลกัสูตรแผน ก ไม่จาํเป็นต้องเปิดสอนหลกัสูตรแผน ข แต่ถ้าเปิดสอน
หลกัสูตรแผน ข จะตอ้งเปิดสอนหลกัสูตรแผน ก ดว้ย 

๘.๒  หลกัสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจยั
เพื�อพฒันา  นกัวชิาการและนกัวชิาชีพชั;นสูง คือ 

 



๘.๒.๑  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการวิจยัโดยมีการทาํ
วิทยานิพนธ์ที�ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หลกัสูตรอาจกาํหนดให้เรียนรายวิชาเพิ�มเติม  หรือทาํกิจกรรม
ทางวิชาการอื�นเพิ�มขึ;นก็ได้  โดยไม่นบัหน่วยกิต  แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธิN ตามที�หลกัสูตรกาํหนด 
ดงันี;  

(๑)  แบบ ๑.๑  ผูเ้ขา้ศึกษาที�สําเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทาํ
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๗๒ หน่วยกิต 

(๒)  แบบ ๑.๒  ผูเ้ขา้ศึกษาที�สําเร็จปริญญาโทจะตอ้งทาํ
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต  

ทั;งนี;  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ  ๑.๒    จะตอ้ง
มีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 

๘.๒.๒  แบบ ๖ เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการวิจยั  โดยมีการทาํ
วิทยานิพนธ์ที�มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางาน
รายวชิาเพิ�มเติม  ดงันี;  

แบบ ๒.๑ ผู ้เข้า ศึกษาที�สํา เ ร็จปริญญาตรี จะต้องทํา
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่  ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่  ๒๔ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู ้เข้าศึกษาที�สําเร็จปริญญาโท จะต้องทํา
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 

ทั;งนี;  วทิยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒  จะตอ้งมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 
  ขอ้ ๙ ระยะเวลาการศึกษา 

๙.๑  หลกัสูตรปริญญาโท  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรไม่เกิน  
๕  ปีการศึกษา 

๙.๒  หลกัสูตรปริญญาเอก  ผูที้�เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาตรีให้ใชเ้วลาศึกษา
ไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษาส่วนผูที้�เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาโท  ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

๙.๓  การนับระยะเวลาการศึกษา  ให้นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกที�
นกัศึกษาเขา้ศึกษาในหลกัสูตร  

หมวดที, ๓ 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา 

  ขอ้  ๑๐  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
๑๐.๑  หลกัสูตรปริญญาโท ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติัอื�นตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 



๑๐.๒  หลักสูตรปริญญาเอก ผูเ้ข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษา โดยมี
คุณสมบติัดงันี;  

๑๐.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนักบัหลกัสูตรที�เขา้ศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ
สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

๑๐.๒.๒ มีคุณสมบติัอื�นตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
๑๐.๒.๓ ไม่เคยพน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา เนื�องจากการสอบ

วดัคุณสมบติัไม่ผา่นตามขอ้ ๓๓ ในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั ในหลกัสูตรเดิม
ที�จะเขา้ศึกษา 
  ขอ้  ๑๑  การรับเขา้ศึกษา 

๑๑.๑  วธีิการสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใชว้ธีิการตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 
๑๑.๒  ในกรณีที�ผูส้มคัรกาํลงัรอผลการศึกษาระดบัปริญญาขั;นใดขั;นหนึ�ง

อยู่  การรับเขา้ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื�อผูส้มคัรไดแ้สดงหลกัฐานว่าสําเร็จการศึกษาแลว้ก่อนวนั
รายงานตวัเป็นนกัศึกษา ตามวนั เวลาที�มหาวทิยาลยักาํหนด 

๑๑.๓ คณะอาจพิจารณาอนุมติัให้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื�นลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และปฏิบติัตามระเบียบ หรือประกาศมหาวทิยาลยัที�เกี�ยวขอ้ง 

๑๑.๔ คณะอาจพิจารณาอนุมติัให้รับบุคคลภายนอกที�ไม่ใช่นักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาเขา้เป็นนกัศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
แต่บุคคลนั;นตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติั ตามขอ้ ๑๐ 
  ขอ้  ๑๒  การขึ;นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

๑๒.๑  ผูที้�ได้รับการคดัเลือกเขา้เป็นนักศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษา
ต่อเมื�อไดขึ้;นทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัแลว้ 

๑๒.๒  ผูที้�ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา  ตอ้งขึ;นทะเบียนนกัศึกษา
ด้วยตนเองโดยนําหลักฐานตามที�มหาวิทยาลัยกาํหนดมารายงานตวั พร้อมทั; งชําระเงินตามที�
มหาวทิยาลยักาํหนด 

๑๒.๓  ผูที้�ได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที�ไม่อาจมาขึ; นทะเบียน  
ตามวนัเวลา และสถานที�ที�มหาวิทยาลยักาํหนดจะหมดสิทธิขึ;นทะเบียนเป็นนกัศึกษา  เวน้แต่จะได้
แจง้เหตุขดัขอ้งใหม้หาวทิยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในวนัที�กาํหนดให้มารายงานตวั และ
เมื�อไดรั้บอนุมติัแลว้ตอ้งมารายงานตวั  ภายใน ๗ วนั นบัจากวนัสุดทา้ยที�มหาวิทยาลยักาํหนดให้มา
รายงานตวั 



๑๒.๔  ผูที้�ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ของมหาวทิยาลยัจะขึ;นทะเบียนเป็นนกัศึกษาเกินกวา่ ๑ สาขาวชิาในขณะเดียวกนัไม่ได ้
  ขอ้  ๑๓  ประเภทนกัศึกษา  การเปลี�ยนประเภทและสภาพการเป็นนกัศึกษา 

๑๓.๑ นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  มี ๒ ประเภท  ดงันี;  
๑๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ ไดแ้ก่นักศึกษาที�ศึกษาภาคในเวลา

ราชการ 
๑๓.๑.๒ นกัศึกษาภาคสมทบ ได้แก่ นกัศึกษาที�ศึกษาภาคนอก

เวลาราชการ 
๑๓.๒  การเปลี�ยนประเภทนกัศึกษา 

๑๓.๒.๑ ในกรณีที�มีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ�ง  คณะอาจ
อนุมติัให้นกัศึกษาภาคปกติ เปลี�ยนประเภทเป็นนกัศึกษาภาคสมทบได ้ทั;งนี;  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ รวมทั;งชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนกัศึกษาภาคสมทบ
ตามจาํนวนที�กาํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตรนบัตั;งแต่ภาคการศึกษาที�ไดเ้ปลี�ยนประเภท 

 
๑๓.๒.๒ นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี�ยนประเภทเป็นนักศึกษา

ภาคปกติไม่ได ้
๑๓.๓  สภาพการเป็นนกัศึกษา 

นักศึกษา  ได้แก่  ผูที้�ผ่านการคัดเลือกและขึ; นทะเบียนเป็น
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  และเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

หมวด ๔ 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

  ขอ้  ๑๔  อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา ประกอบดว้ย 
๑๔.๑  อาจารย์ประจาํ  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการหรือผูที้�มหาวิทยาลยัจา้งเพื�อทาํหน้าที�หลกัทางด้านการสอนและการวิจยั และ
ปฏิบติัหนา้ที�เตม็เวลาตามภาระงานที�รับผดิชอบในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�เปิดสอน 

๑๔.๒  อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที�ได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นหลกัในกระบวนการจดัการศึกษาของหลกัสูตร โดยทาํหนา้ที�อาจารยผ์ูส้อน และ/
หรืออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระตลอดระยะเวลาที�จดัการศึกษาหลกัสูตรนั;น 
โดยอาจารย์ประจาํแต่ละคนจะเป็นอาจารย์ประจาํหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ� งได้เพียงหนึ� ง
หลกัสูตรเท่านั;น 



๑๔.๓  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�
ไดรั้บมอบหมายใหมี้ภาระหนา้ที�ในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร 
การติดตามประเมินผลหลกัสูตรและหนา้ที�อื�นที�เกี�ยวขอ้ง ทั;งนี;  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งทาํ
หนา้ที�  อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อน
ในหลกัสูตรนั;นดว้ย 

๑๔.๔  อาจารยผ์ูส้อน  หมายถึง  อาจารยป์ระจาํหรืออาจารยบ์ณัฑิตศึกษา
พิเศษที�ไดรั้บมอบหมายหรือแต่งตั;งใหท้าํหนา้ที�สอนในรายวชิาหรือบางหวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

๑๔.๕  อาจารย์ที�ปรึกษา หมายถึง อาจารยป์ระจาํที�คณะแต่งตั;งเพื�อทาํ
หนา้ที�ใหค้าํปรึกษาดา้นการศึกษาและการจดัแผนการเรียนของนกัศึกษา 

๑๔.๖  อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกั 
หมายถึง อาจารย์ประจาํที�คณะแต่งตั; งให้รับผิดชอบในการให้คาํแนะนํา ควบคุมดูแลการทํา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้อิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้
คาํแนะนาํและควบคุมดูแล การประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้
อิสระ 

๑๔.๗  อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม  
หมายถึง อาจารย์ประจาํหรืออาจารย์บณัฑิตศึกษาพิเศษที�คณะแต่งตั;ง เพื�อให้ทาํหน้าที�ร่วมกับ
อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกั 

๑๔.๘  อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาพิเศษ  หมายถึง  ผูที้�คณะแต่งตั;งให้ทาํหนา้ที�
เกี�ยวกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑๔.๘.๑  ผูท้รงคุณวฒิุ  หมายถึง  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัที�มี
ความรู้ ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์สูง จนเป็นที�ยอมรับในสาขาวชิานั;น ๆ 

๑๔.๘.๒  ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง  บุคลากรที�มีความรู้ความ
เชี�ยวชาญในสาขาวิชาที�เปิดสอนเป็นอย่างดี  ซึ� งอาจเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลยัที�ไม่อยู่ในสาย
วิชาการ  หรือเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัโดยไม่ตอ้งพิจารณาดา้นคุณวุฒิและตาํแหน่ง
ทางวชิาการ ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะที�จะเป็นอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกั
ตอ้งเป็นบุคลากรประจาํในมหาวิทยาลยัเท่านั;น  ส่วนผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะที�จะเป็นอาจารยที์�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม อาจเป็นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย  หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั;น ๆ 
เป็นที�ยอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั;น  ๆ  เทียบไดไ้ม่ตํ�า
กว่าตาํแหน่งระดบั ๙ ขึ;นไป ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือนกาํหนด 



  ข้อ  ๑๕  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา  เป็นอาจารยป์ระจาํ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํ�ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาที�เปิดสอนหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่ง
นอ้ย ๓ คน 
  ขอ้  ๑๖  คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน 

๑๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท  ต้องเป็นอาจารย์ประจาํ  หรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิไม่ตํ�ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า    หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ�ากว่าผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาที�เปิดสอนหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมี
ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 

๑๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวทิยาลยั  มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�า
กว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาที�เปิดสอนหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์
ดา้นการสอนและการทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
  ขอ้  ๑๗  คุณสมบติัของอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระ
หลัก ตอ้งเป็นอาจารย์ประจาํมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า    หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ�ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาที�เปิดสอนหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมี
ประสบการณ์ในการทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
   ขอ้  ๑๘  คุณสมบติัของอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการคน้ควา้อิสระ
ร่วม  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํ  หรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาที�เปิดสอน  
หรือสาขาวชิาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อ
รับปริญญา 
  ข้อ  ๑๙  อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและ
ผูท้รงคุณวฒิุ และเป็นผูมี้คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ�า
กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาที�เปิดสอนหรือสาขาวชิาที�สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ใน
การทาํวจิยัที�มิใช่ส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
  ขอ้  ๒๐  ภาระงานที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

๒๐.๑ อาจารย์ประจาํ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน ๕ คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจาํที�มีศกัยภาพ
พร้อมที�จะดูแลนกัศึกษาไดม้ากกวา่ ๕ คน ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของมหาวิทยาลยัแต่ทั;งนี;ตอ้งไม่เกิน ๑๐ 
คน 



๒๐.๒ อาจารยป์ระจาํ ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของ
นกัศึกษาปริญญาโทไดไ้ม่เกิน ๑๕ คน  หากเป็นอาจารยที์�ปรึกษาทั;งวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้
อิสระ ให้คิดสัดส่วนจาํนวนนกัศึกษาที�ทาํวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบไดก้บัจาํนวนนกัศึกษาที�คน้ควา้
อิสระ ๓ คน ทั;งนี;  ใหน้บัรวมนกัศึกษาที�ยงัไม่สาํเร็จการศึกษาทั;งหมดในเวลาเดียวกนั 

หมวดที, ๕ 

การลงทะเบียน 

  ขอ้  ๒๑  แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ / การ
คน้ควา้อิสระที�นกัศึกษาจะตอ้งเรียนหรือดาํเนินการให้แลว้เสร็จ  และครบตามหลกัสูตรของแต่ละ
สาขาวชิา 
  ขอ้  ๒๒  การลงทะเบียนเรียน 

๒๒.๑  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยั 

๒๒.๒  ในภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในระดบับณัฑิตศึกษา  ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

๒๒.๓  ในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
๒๒.๔  ในภาคการศึกษาแรกที�เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตํ�ากว่า ๖ หน่วยกิตไม่ได้ มิฉะนั; น จะถือว่าพน้สภาพการเป็น
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

๒๒.๕  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพื�อเขา้ร่วมฟังการบรรยาย 
๒๒.๕.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพื�อเขา้ร่วมฟังการบรรยาย  

หมายถึง  การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจาํนวนหน่วยกิต             
ในภาคการศึกษาและจาํนวนหน่วยกิตตามหลกัสูตร 

๒๒.๕.๒  ให้บนัทึกผลการประเมินรายวิชาลงในทะเบียนเป็น 
ม.น.(AU) เฉพาะผูที้�มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั;งหมดของรายวชิานั;น 

๒๒.๖  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต  โดย  “รายวิชาไม่นบั
หน่วยกิต”  หมายถึง  รายวิชาที�กาํหนดในหลกัสูตร หรือรายวิชาที�คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
กาํหนด ให้ศึกษาเพิ�มเติม  โดยนกัศึกษาตอ้งศึกษาและสอบผา่นไดร้ะดบัคะแนนเป็น พ.จ. (S) โดย
ไม่นาํมาคิดแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ย 

 
 



๒๒.๖.๑  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  แผน ก แบบ ก ๑  และ
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ หลกัสูตรอาจกาํหนดใหเ้รียนรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต 

๒๒.๖.๒  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท ที�ไม่มีพื;นฐานพอเพียง
สําหรับการศึกษาในหลักสูตรที�เข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดให้เรียน
รายวิชานอกเหนือจากหลกัสูตร   เพื�อเป็นพื;นฐานและจะตอ้งสอบผ่านโดยไดรั้บผลการประเมิน
ระดบัคะแนนเป็น  พ.จ.(S) 

๒๒.๖.๓  ให้บนัทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผล
การศึกษาเป็น พ.จ. (S) หรือ  ม.จ. (U) 

๒๒.๗  นกัศึกษาที�ไม่มาลงทะเบียนภายใน ๑๕ วนัหลงัจากวนัเปิดภาค
การศึกษา จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

๒๒.๘  การลงทะเบียนเพื�อรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 
๒๒.๘.๑  นกัศึกษาที�ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียน

แล้ว แต่ยงัไม่สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ชาํระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ  ค่าธรรมเนียม และค่าบํารุงตามที�มหาวิทยาลัยกําหนดไวทุ้กภาค
การศึกษาจนกวา่จะสาํเร็จการศึกษา หรือพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

๒๒.๘.๒ การลงทะเบียนเพื�อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้
ดาํเนินการให้แลว้เสร็จ  ภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั;นจะพน้สภาพการเป็น
นกัศึกษา 

๒๒.๙  ในกรณีที�มีเหตุอนัควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอน
รายวชิาใด หรือจาํกดัจาํนวนนกัศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
  ขอ้  ๒๓  การขอเพิ�ม และถอนรายวชิา 

๒๓.๑  การขอเพิ�มรายวชิา จะกระทาํไดภ้ายใน ๒ สัปดาห์ นบัตั;งแต่วนั
เปิดภาค การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ   หรือภายในสัปดาห์แรกนับตั; งแต่วนัเปิดภาค
การศึกษาสาํหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๒๓.๒  การขอถอนรายวชิา 
๒๓.๒.๑  ในกรณีที�ขอถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์นบัจาก

วนัเปิดภาคการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รายวชิาที�ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียนและใหไ้ดรั้บเงินลงค่าทะเบียนคืน 

๒๓.๒.๒  ในกรณีที�ขอถอนรายวิชาหลงัจาก ๒ สัปดาห์นับ
จากวนัเปิดภาคการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน  ถ (W)ในรายวิชาที�ขอถอน และจะไม่ได้รับเงิน
ค่าลงทะเบียนคืน 



๒๓.๒.๓  ในกรณีที�ขอถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ก่อน
สอบปลายภาค ใหไ้ดร้ะดบัคะแนน ต (F) ในรายวชิาที�ถอน และจะไม่ไดรั้บเงินค่าลงทะเบียนคืน 

๒๓.๓  การขอเพิ�ม และถอนรายวิชาในขอ้ ๒๓.๑ และขอ้ ๒๓.๒ ตอ้ง
ไม่ขดัต่อการลงทะเบียนเรียนในขอ้ ๒๒.๒ ขอ้ ๒๒.๓ และขอ้ ๒๒.๔ 
  ขอ้  ๒๔  การเปลี�ยนสาขาวชิาและแผนการศึกษา 

นักศึกษาอาจขอเปลี�ยนสาขาวิชา  หรือเปลี�ยนแผนการศึกษาในคณะ
เดียวกนัไดเ้มื�อไดศึ้กษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ภาคการศึกษา ทั;งนี;  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
  ขอ้  ๒๕  การลงทะเบียนรายวชิาในมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื�น 

๒๕.๑  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอื�นได ้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์�ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร   และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี  โดยถือเกณฑ ์ดงันี;  

๒๕.๑.๑  รายวิชาที�หลักสูตรกําหนด มิได้เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัในภาคการศึกษานั;น 

๒๕.๑.๒  รายวิชาที�มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื�น
เปิดสอน ตอ้งมีเนื;อหาที�เทียบเคียงกนัได ้ หรือมีเนื;อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ
รายวชิาในหลกัสูตร 

๒๕.๑.๓  รายวิชาที� เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทํา
วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษา 

๒๕.๒  ให้นําหน่วยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาที�นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื�นไปประเมินผลการศึกษาตามหลกัสูตรที�
นกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่

๒๕.๓  นกัศึกษาตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
อื�น ๆ ตามที�มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื�นที�นกัศึกษาไปเรียนนั;นกาํหนด 

หมวด ๖ 

การลาพักการศึกษา การพ้นสภาพ การคืนสภาพและการลาออก 

  ขอ้  ๒๖  การลาพกัการศึกษา หมายถึง การที�นกัศึกษายงัเรียนไม่ครบตามแผนการ
เรียน    แต่มีความประสงคข์อหยดุเรียนชั�วคราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาไวเ้ป็นคราว ๆ  
ไป 

๒๖.๑  นกัศึกษาจะมีสิทธิN ลาพกัการศึกษาได ้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยที์�ปรึกษา และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี โดยถือเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัดงัต่อไปนี;  



๒๖.๑.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับรับราชการทหารกอง
ประจาํการ 

๒๖.๑.๒  ได้รับทุนแลกเปลี�ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ
ทุนอื�นใด   ที�เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการวิจยัในหลักสูตร ซึ� งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนบัสนุน 

๒๖.๑.๓  เจ็บป่วยตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ 
ของเวลาเรียนทั;งหมดโดยมีใบรับรองแพทยแ์สดง 

๒๖.๑.๔  มีความจาํเป็นส่วนตวั ทั;งนี; ตอ้งศึกษามาแลว้ ไม่น้อย
กวา่ ๑ ภาคการศึกษา 

๒๖.๒  การลาพกัการศึกษาตามขอ้ ๒๖.๑.๑ ให้เป็นไปตามความตอ้งการ
ของราชการทหารและการลาพกัการศึกษาตามขอ้ ๒๖.๑.๒ ให้เป็นไปตามเงื�อนไขของทุนที�ไดรั้บ 
การลาพกัการศึกษาตามขอ้ ๒๖.๑.๓ และขอ้ ๒๖.๑.๔ จะกระทาํไดค้รั; งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
ติดต่อกนั ถา้มีความจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาต่อไปอีกใหย้ื�นคาํร้องขอลาพกัการศึกษาไดอี้กไม่เกิน 
๑ ภาคการศึกษา ทั;งนี;ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณบดี 

๒๖.๓  ในกรณีที�นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาให้นับ
ระยะเวลาที�ลาพกัอยูใ่นระยะเวลาของการศึกษาดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาที�ไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัตามขอ้ 
๒๖.๑.๑ 

๒๖.๔  นกัศึกษาตอ้งรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาระหวา่งที�ไดรั้บอนุญาต
ใหล้าพกัการศึกษา  โดยชาํระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด  
และให้นกัศึกษามาดาํเนินการรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาให้แลว้เสร็จภายใน  ๑๕  วนันบัแต่วนั
ไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษามิฉะนั;นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  ยกเวน้การลาพกัการศึกษา
ตามขอ้  ๒๖.๑.๑ 

๒๖.๕  นกัศึกษาที�ไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษา เมื�อจะกลบัเขา้ศึกษา
ตอ้งยื�นคาํร้องขอกลบัเขา้ศึกษาต่อที�คณะก่อนกาํหนดการลงทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ ๑ สัปดาห์ 

๒๖.๖  การลาพกัการศึกษาที�ไม่เป็นไปตามขอ้  ๒๖.๑.๑  ถึงขอ้  ๒๖.๑.๔  
ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของอธิการบดี 

๒๖.๗  การลาพกัการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา  จะมีผลดังกรณี
ต่อไปนี;  

๒๖.๗.๑  ถา้วนัที�ขอลาพกัการศึกษาอยู่ในระหว่าง  ๒  สัปดาห์
แรก  นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และสัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน      รายวชิาที�นกัศึกษาลงทะเบียนทั;งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน 



๒๖.๗.๒ ถา้วนัที�ขอลาพกัการศึกษา พน้กาํหนด ๒ สัปดาห์แรก
นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และหลงัจากสัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้บนัทึกระดบัคะแนน ถ (W) ในระเบียนทุกรายวิชาที�นกัศึกษาลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษานั;น 
  ขอ้  ๒๗  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา
ในกรณีดงัต่อไปนี;  

๒๗.๑  ตาย 
๒๗.๒  ลาออก 
๒๗.๓  ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอ้หนึ�งขอ้

ใดตาม    ขอ้  ๑๐ 
๒๗.๔  ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  และได้รับอนุมัติให้สําเร็จ

การศึกษา 
๒๗.๕  คณบดีสั�งใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา  ในกรณีดงัต่อไปนี;  

๒๗.๕.๑  ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา
ตามขอ้  ๙ 

๒๗.๕.๒  ไม่ลงทะเบียนเรียนและ/หรือไม่ชาํระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  หรือค่าบาํรุงการศึกษาในเวลาที�กาํหนด 

๒๗.๕.๓  ไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขของการลาพกัการศึกษา 
๒๗.๕.๔  ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเกณฑที์�กาํหนดไวใ้น

หมวดที� ๗ 
๒๗.๖  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา เนื�องจากความผดิทางวนิยั 
๒๗.๗  พน้สภาพตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี;  

  ขอ้  ๒๘  การคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา 
๒๘.๑  นกัศึกษาที�ถูกถอนชื�อออกเนื�องจากไม่มาลงทะเบียน สามารถ

ขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาไดห้ากมีเหตุอนัสมควร ทั;งนี;ตอ้งไม่เกินกาํหนด  1  ปีนบัแต่วนัพน้สภาพ
การเป็นนกัศึกษา 

๒๘.๒  การคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณบดีและไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี 

๒๘.๓  นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา  
ค่าบาํรุงและค่าลงทะเบียนเรียนตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 



๒๘.๔  นกัศึกษาที�ไดรั้บอนุมติัใหคื้นสภาพการเป็นนกัศึกษา จะมี
สภาพการเป็นนกัศึกษาเช่นเดียวกบัสภาพเดิมก่อนพน้สภาพ ทั;งนี;  การนบัระยะเวลาการศึกษาให้
เป็นไปตามขอ้ ๙ 
  ขอ้  ๒๙  การลาออก 

นกัศึกษาที�ประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  ให้
ยื�นคาํร้องต่อคณบดีผา่นอาจารยที์�ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  การลาออกจะมีผล
สมบูรณ์เมื�อนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าออก 

หมวดที, ๗ 

การวดัผลและประเมินผลการศึกษา 

  ขอ้  ๓๐  การสอบรายวชิา เป็นการสอบเพื�อวดัวา่นกัศึกษามีความรู้ในวชิานั;น ๆ  
ซึ� งอาจเป็นการสอบขอ้เขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวธีิอื�น ทั;งนี;ตอ้งประกาศถึงวธีิการ
สอบ  และเกณฑก์ารพิจารณาผลการสอบใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้  การวดัผลและประเมินผล
รายวชิาใหค้ณบดีเป็นผูอ้นุมติั 
  ขอ้  ๓๑  การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) 

๓๑.๑  การสอบประมวลความรู้ ใชส้าํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท
แผน ข 

๓๑.๒  การสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและหรือ
การสอบปากเปล่าการสอบขอ้เขียน  ใหด้าํเนินการจดัสอบทุกหมวดวชิาในคราวเดียวกนั  เพื�อวดั
ความสามารถและศกัยภาพในการนาํหลกัวชิาการและประสบการณ์การเรียนไปประยกุตใ์ช ้

 
๓๑.๓  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรับผิดชอบในการจดัสอบประมวล

ความรู้อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ  ๑  ครั; ง  เมื�อมีนกัศึกษายื�นคาํร้องขอสอบ 
๓๑.๔  นกัศึกษาจะมีสิทธิN ขอสอบประมวลความรู้ได ้ เมื�อสอบผา่น

รายวชิาครบถว้นตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร  โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่ 
๓.๐๐ 

๓๑.๕  นกัศึกษาที�ประสงคจ์ะขอสอบ  ตอ้งยื�นคาํร้องขอสอบผา่นอาจารย์
ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไปยงัคณะ  และชาํระค่าธรรมเนียมตามที�มหาวทิยาลยั
กาํหนด 

 
 



๓๑.๖  ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายชื�อคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้จาํนวน  ๓ - ๕  คน  ต่อคณบดีเพื�อพิจารณาแต่งตั;ง  โดยกรรมการคนหนึ�งเป็น
ประธานกรรมการสอบ  คณะกรรมการสอบเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการสอบและใหร้ายงาน
ผลการสอบต่อคณบดีโดยผา่น คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรภายใน ๔ สัปดาห์หลงัจากเสร็จสิ;น
การสอบ 

๓๑.๗  ผูที้�สอบไม่ผา่น  (F)  มีสิทธิN ขอสอบแกต้วัไดอี้ก  ๒  ครั; ง  ภายใน  
๑  ปี  นบัจากการสอบครั; งแรก  มิฉะนั;นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้  ๓๒  การสอบภาษาต่างประเทศ 

๓๒.๑ นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคน ตอ้งสอบ
ผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย ๑ ภาษา การสอบภาษาใดใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดี 

๓๒.๒ วธีิการและเกณฑก์ารสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะหรือมหาวทิยาลยั 
  ขอ้  ๓๓  การสอบวดัคุณสมบติั  (Qualifying Examination) 

๓๓.๑  การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบเพื�อประเมินความพร้อม
สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แบบ ก ๑ และนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ
แบบ ๒ เพื�อวดัวา่นกัศึกษามีความรู้พื;นฐานและมีความพร้อมในการทาํวทิยานิพนธ์ และเพื�อมีสิทธิN
เสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

๓๓.๒  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัสอบวดัคุณสมบติัอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั; ง เมื�อมีนักศึกษายื�นคาํร้องขอสอบ ทั;งนี;  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

๓๓.๓  การสอบวดัคุณสมบติัประกอบด้วยการสอบขอ้เขียนหรือการ
สอบปากเปล่า หรือทั;งสองแบบในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

๓๓.๔  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  เสนอรายชื�อคณะกรรมการ
สอบวดัคุณสมบติั  จาํนวน ๓ - ๕ คน ต่อคณบดีเพื�อพิจารณาแต่งตั;ง โดยกรรมการคนหนึ� งเป็น
ประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการสอบ  และให้รายงาน
ผลการสอบต่อคณบดี โดยผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ภายใน ๒ สัปดาห์ หลงัจากเสร็จสิ;น
การสอบ 

๓๓.๕  นกัศึกษาจะมีสิทธิN สอบวดัคุณสมบติั เมื�อไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยที์�ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวา่มีความรู้พื;นฐานพร้อมที�จะสอบได ้



๓๓.๖  นกัศึกษาที�ประสงคจ์ะขอสอบตอ้งยื�นคาํร้องขอสอบผา่นอาจารยที์�
ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไปยงัคณะ และชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราที�มหาวิทยาลยั
กาํหนด 

๓๓.๗  เมื�อนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้สอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว้ ถา้
ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ถือวา่สอบไม่ผ่านในการสอบคราวนั;น ทั;งนี;  ให้อยูใ่นดุลพินิจ
ของประธานกรรมการสอบ 

๓๓.๘  ผูที้�สอบครั; งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิN สอบแกต้วัไดอี้ก ๒ ครั; ง ภายใน
เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วนันับจากวนัสอบครั; งแรก ผูที้�สอบครั; งที�สามไม่ผ่านให้พน้สภาพการเป็น
นกัศึกษา 

๓๓.๙  นักศึกษาต้องสอบวดัคุณสมบติัให้ผ่านโดยได้ผลการประเมิน
ระดบัคะแนนเป็น ผ (P)  ภายในระยะเวลาตามหลกัสูตรต่าง ๆ  ต่อไปนี;   โดยนบัตั;งแต่ภาคการศึกษา
แรกที�เขา้ศึกษา มิฉะนั;นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

๓๓.๙.๑  หลักสูตรปริญญาโท  แบบ  ก  ๑  ภายใน  ๓  ภาค
การศึกษาปกติ 

๓๓.๙.๒  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  ๑. ๑  ภายใน  ๔  ภาค
การศึกษาปกติ 

๓๓.๙.๓  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  ๑ .๒  ภายใน  ๔  ภาค
การศึกษาปกติ 

๓๓.๙.๔  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  ๒. ๑ ภายใน  ๖  ภาค
การศึกษาปกติ 

๓๓.๙.๕  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  ๒ ๒  ภายใน  ๔  ภาค
การศึกษาปกติ 
  ขอ้  ๓๔  การประเมินผลการศึกษาจะตอ้งกระทาํเมื�อสิ;นภาคการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา โดยในแต่ละรายวชิาใหผ้ลการประเมินเป็นระดบัคะแนน (Grade) ซึ� งระดบัคะแนน       
ค่าระดบัคะแนน และผลการศึกษาเป็น ดงันี;  
 ระดับคะแนน                ค่าระดับคะแนน  ผลการศึกษา 
 ก    หรือ  A   ๔.๐    ดีเยี�ยม ( Excellent ) 
 ข+  หรือ  B +   ๓.๕    ดีมาก (Very Good ) 
 ข     หรือ  B   ๓.๐   ดี (Good ) 
 ค+   หรือ  C +   ๒.๕    ดีพอใช ้(Fairly Good ) 
 ค      หรือ  C   ๒.๐    พอใช ้(Fair ) 
 ง+    หรือ  D +   ๑.๕    อ่อน ( Poor ) 



 ง       หรือ  D   ๑.๐    อ่อนมาก (Very Poor ) 
 ม.ผ. หรือ  F   ๐.๐    ไม่ผา่น/ตก (Fail ) 
 ถ      หรือ  W     -    ถอนรายวชิา  (Withdraw) 
 ม.ส. หรือ I       -               ไม่สมบูรณ์   (Incomplete) 
 ผ     หรือ   P    -   ผา่น (Pass) 
 พ.จ. หรือ  S     -    พอใจ/ผา่นเกณฑ ์(Satisfactory) 
 ม.จ.  หรือ U     -    ไม่พอใจ/ไม่ผา่นเกณฑ ์
        (Unsatisfactory) 
 ม.น.  หรือ AU     -                    ไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
      ด       หรือ  EX -                          ดีเยี�ยม  (Excellent) 
  ขอ้  ๓๕  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั การสอบ
ภาษาต่างประเทศ การสอบวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

๓๕.๑  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั 
การสอบภาษาต่างประเทศ ใหผ้ลการประเมินเป็นระดบัคะแนน ดงันี;  

ระดับคะแนน        ผลการศึกษา 
    พ.จ.   หรือ  S    พอใจ /ผา่นเกณฑ ์(Satisfactory) 
    ม.จ.  หรือ U    ไม่พอใจ/ไม่ผา่นเกณฑ ์
                                                       (Unsatisfactory) 
๓๕.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระให้ผลการประเมิน

เป็นระดบัคะแนน ดงันี;  
   ระดับคะแนน                 ผลการศึกษา 

   ด      หรือ  EX                ดีเยี�ยม  (Excellent) 
   ผ      หรือ  P                 ผา่น (Pass) 
   ม.ผ.  หรือ F                 ไม่ผา่น/ตก (Fail ) 

  ขอ้  ๓๖  การคาํนวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 
๓๖.๑ การคาํนวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยให้กระทาํเมื�อ

สิ;นแต่ละภาคการศึกษา 
๓๖.๒  หน่วยกิตสะสม คือจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ

บณัฑิตศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนทั;งหมดที�ไดรั้บค่าระดบัคะแนนตามขอ้ ๓๔ 
๓๖.๓  ค่าระดบัคะแนนเฉลี�ย มี ๒ ประเภทคือ  ค่าระดบัคะแนนเฉลี�ย

ประจาํภาคและค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม การคาํนวณค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยใหท้าํดงันี;  



๓๖ .๓ .๑   ค่ าระ ดับ ค ะ แนนเฉลี� ย ประ จําภา คคํา นวณจา ก              
ผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั;น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนน   
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาที�นักศึกษาได้รับรวมกนัเป็นตวัตั;งหารด้วย
ผลรวมของหน่วยกิตรายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั;น ๆ 

๓ ๖ . ๓ . ๒   ค่ า ร ะ ดับ ค ะ แน น เ ฉ ลี� ย ส ะ ส ม ใ ห้คํา น วณ จ า ก               
ผลการศึกษาของนกัศึกษาตั;งแต่เริ�มเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัจนถึงการประเมินผลครั; งสุดทา้ย  โดย   
เอาผลคูณของหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที�นกัศึกษาไดรั้บรวมกนั
เป็นตวัตั;งหารดว้ยหน่วยกิตสะสม 
  ขอ้  ๓๗  สภาพการเป็นนกัศึกษา  และการเรียนซํ; า 

  ๓๗.๑  นกัศึกษาที�ไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยประจาํภาคตํ�ากว่า  ๒.๕๐  เมื�อ
สิ;นภาคการศึกษาแรกที�ลงทะเบียนเรียน  หรือไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตํ�ากว่า  ๒.๕๐  ให้พน้
สภาพการเป็นนกัศึกษา 

  ๓๗.๒  เมื�อสิ;นภาคการศึกษาใด ๆ  นักศึกษาที�ได้ระดบัคะแนนเฉลี�ย
สะสมตั;งแต่ ๒.๕๐  ขึ;นไป  แต่ตํ�ากว่า  ๓.๐๐  จะต้องทาํระดับคะแนนเฉลี�ยสะสมให้ได้ ๓.๐๐  
ภายในสองภาคการศึกษาถดัไปมิฉะนั;นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

  ๓๗.๓  ในกรณีที�นกัศึกษาไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตั;งแต่ ๒.๕๐ ขึ;น
ไป แต่ตํ�ากวา่ ๓.๐๐ ใหมี้สถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั;นใหน้บัทุกภาคการศึกษา 

  ๓๗.๔  นกัศึกษาที�ไดรั้บระดบัคะแนนรายวิชาตํ�ากว่า  ค (C) หรือไดรั้บ
ผลการประเมินการศึกษาเป็นระดับคะแนน  ม.จ.(U) ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา จะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิานั;นซํ; า 

  ๓๗.๕  นกัศึกษาที�ได้รับระดบัคะแนนรายวิชาตํ�ากว่า ค(C) หรือไดรั้บ
ผลการประเมินการศึกษาเป็นระดับคะแนน  ม.จ.(U) ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา อาจจะ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาอื�นแทนไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์�ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 

  ๓๗.๖  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ; ารายวิชาที�เคยลงทะเบียนเรียนไป
แลว้มิได ้  ยกเวน้การเรียนซํ; าตามความในขอ้ ๓๗.๔ หรือขอ้ ๓๗.๕  และมิให้นบัหน่วยกิตและ    
ค่าระดบัคะแนนในรายวิชาที�ลงทะเบียนเรียนซํ; าครั; งก่อนมารวมคาํนวณเป็นหน่วยกิตสะสมและ   
ค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 
  ขอ้  ๓๘  การเทียบโอนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศวา่ดว้ยการเทียบโอนผล
การเรียนในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั 



๓๘.๑  เทียบโอนหน่วยกิตที�ได้จากรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษา  
ในขณะที�เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื�น ที�ไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน ๕ ปี
การศึกษา นับจากปีการศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั;น  กระทาํได้โดยความเห็นชอบจาก     
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดี  โดยแต่ละรายวิชาที�ขอเทียบโอน ตอ้งได้แตม้ระดบั
คะแนนไม่ตํ�ากวา่ ๓.๐ 

รายวชิาที�ศึกษาในมหาวทิยาลยัหรือต่างมหาวทิยาลยั เทียบโอน
ไดไ้ม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยกิตของรายวชิาทั;งหมดในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ทั;งนี;
ไม่นบัรวมวชิาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

๓๘.๒  รายวชิาที�เทียบโอนหน่วยกิต ใหแ้สดงชื�อรายวชิา จาํนวนหน่วย
กิต และระดบัคะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที�หลกัสูตรรับโอน โดยไม่นาํมาคิดแตม้ระดบั
คะแนนเฉลี�ย 

๓๘.๓  หน่วยกิตที�ได้จากการเข้าร่วมศึกษาขณะเป็นนักศึกษาพิเศษ       
ไม่สามารถเทียบโอนได ้
  ข้อ  ๓๙  การลงโทษนักศึกษาที�ทุจริตในการสอบรายวิชาหรือการคัดลอก
วทิยานิพนธ์/ผลงานการคน้ควา้อิสระของผูอื้�น 

๓๙.๑  การลงโทษนกัศึกษาที�ทุจริตในการสอบรายวิชา  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการสอบของนกัศึกษา 

๓๙.๒  การลงโทษนักศึกษาที�คดัลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานการค้นควา้
อิสระ ของผู ้อื�น  หรือให้ผู ้อื�นจัดทํา  ให้ เป็นหน้าที�ของคณะกรรมการสอบในการเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื�อแต่งตั;งกรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแก่กรณี
ดงัต่อไปนี;  

๓๙.๒.๑  กรณีที�ตรวจสอบพบในขณะที�ยงัไม่สําเร็จการศึกษา  
ใหถื้อวา่เป็นการกระทาํผดิวนิยันกัศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

๓๙.๒.๒  กรณีที�ตรวจสอบพบเมื�อได้มีการอนุมติัปริญญาไป
แลว้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดี เพื�อนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา
เพิกถอนปริญญา 

หมวดที, ๘ 

การทาํและการสอบวทิยานิพนธ์ 

  ขอ้  ๔๐  วิทยานิพนธ์ หมายถึง เรื�องที�เขียนเรียบเรียงขึ;นจากผลที�ไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ วิจยัหรือสํารวจอนัเป็นส่วนหนึ� งของงานที�นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน  ก  และ
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกตอ้งทาํเพื�อสิทธิในการรับปริญญาตามที�มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดไว ้



  ขอ้ ๔๑ อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงันี;  
๔๑.๑  วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ให้มีอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลกั ๑ คน  ในกรณีที�มีความจาํเป็นอาจเสนออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมไดอี้ก ๑ คน 
๔๑.๒  วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ให้มีอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลกั ๑ คน ในกรณีที�มีความจาํเป็นอาจเสนออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมไดอี้กไม่เกิน ๒ คน 
๔๑.๓  กรณีอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเป็นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา

พิเศษ ใหมี้อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาประจาํเป็นอาจารยที์�ปรึกษาร่วมอยา่งนอ้ย ๑ คน 
  ขอ้  ๔๒  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หมายถึง  คณะกรรมการที�คณะแต่งตั;ง
ขึ;นเพื�อทาํการสอบวทิยานิพนธ์  โดยมีกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการสอบ  คณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์มีจาํนวนและองคป์ระกอบดงันี;  

๔๒.๑  วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทให้มีคณะกรรมการสอบ จาํนวน
ไม่เกิน ๔ คน แต่ไม่ตํ�ากว่า ๓ คนประกอบด้วย อาจารย์ประจาํ อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิานั;นหรือสาขาวชิาที�สัมพนัธ์กนัอยา่งนอ้ย ๑ คน เพื�อทาํหนา้ที�เป็นกรรมการ
สอบ และอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 

๔๒.๒  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการสอบ  
จาํนวน  ๕  คนประกอบด้วย อาจารย์ประจาํ  อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผูท้รงคุณวุฒิใน
สาขาวชิานั;นหรือสาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนัอยา่งนอ้ย  ๑  คน  เพื�อทาํหนา้ที�เป็นกรรมการสอบในนาม
ผูแ้ทนคณะ  และอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 
  ขอ้  ๔๓  การเสนอหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาจะเสนอหวัขอ้และเคา้
โครงวิทยานิพนธ์ได ้ตอ้งลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ในภาคการศึกษานั;น 
และดาํเนินการ ดงันี;  

๔๓.๑  นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก ๑ ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์
ตอ้งสอบวดัคุณสมบติัผา่นแลว้ 

๔๓.๒  นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน  ก  ๒  ตอ้งศึกษารายวิชา
ตามแผนการเรียน มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๙  หน่วยกิต  และตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�า
กวา่  ๓.๐๐ 

๔๓.๓  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก  ตอ้งสอบวดัคุณสมบติัผา่นแลว้  
และตอ้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศตามประกาศคณะ 

๔๓.๔  การพิจารณาหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตาม
ขั;นตอนที�คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด 



๔๓.๕  หวัขอ้และเคา้โครง  วิทยานิพนธ์ที�จะเสนอขออนุมติั ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเพื�อพิจารณา และใหน้าํผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ 

๔๓.๖  การเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกี�ยวกบัหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ที�
ไดรั้บอนุมติัแลว้  หากเป็นการเปลี�ยนแปลงหวัขอ้วิทยานิพนธ์ หรือสาระสําคญัของวิทยานิพนธ์ ให้
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที�ลงทะเบียนผ่านมาทั;งหมดเป็นระดบัคะแนน ม.จ.(U) นกัศึกษาตอ้ง
ลงทะเบียนและยื�นขออนุมติัหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ใหม่  โดยให้นบัเวลาจากวนัที�ไดรั้บ
อนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ครั; งสุดทา้ย 
  ขอ้  ๔๔  การสอบหัวข้อและเคา้โครงวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ 

๔๔.๑  นักศึกษาปริญญาโท  สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ 

๔๔.๒  นกัศึกษาตอ้งยื�นคาํร้องพร้อมหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์
โดยย่อตามรูปแบบที�คณะกาํหนดจาํนวน ๕ ชุดต่อคณะก่อนวนัสอบเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ วนัทาํ
การ และเมื�อไดรั้บอนุมติัใหมี้การสอบ คณะจะประกาศวนั เวลา และสถานที�ใหท้ราบโดยทั�วกนั 

๔๔.๓  การสอบหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์     ตอ้งดาํเนินการให้
แลว้เสร็จภายใน  ๖๐ วนั  นบัตั;งแต่วนัที�ยื�นคาํร้องขอสอบวิทยานิพนธ์  และไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และ
เคา้โครงวทิยานิพนธ์ที�เสนอ  มิฉะนั;นจะตอ้งเสนอหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ใหม่ 

๔๔.๔  หลงัจากเสร็จสิ;นการสอบ  ให้ประธานการสอบวิทยานิพนธ์
รายงานผลการสอบหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะเพื�อประกาศผล  ถา้ผลการสอบหัวขอ้
และเคา้โครงวิทยานิพนธ์มีการปรับปรุงแกไ้ข  ให้นักศึกษาดาํเนินการแก้ไขแล้วเสนออาจารยที์�
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เพื�อรายงานคณะภายใน  ๖๐  วนันบัตั;งแต่วนัประกาศผลสอบหัวขอ้และ
เคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

๔๔.๕ การสอบความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์  มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ทราบ
ความกา้วหน้าในการทาํวิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา อนัจะส่งผลให้นกัศึกษา
ประสบความสาํเร็จในการทาํวทิยานิพนธ์มากขึ;น นกัศึกษาตอ้งสอบความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นกัศึกษาจะขอสอบความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ไดต้อ้งลงทะเบียน
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ ในหลกัสูตรนั;น 

๔๔.๖ ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบ
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ ไปยงัคณะทนัทีหลงัจากเสร็จสิ;นการสอบ 



๔๔.๗ อาจารย์ที�ป รึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องแจ้งผลการประเมิน
ความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์ไปยงัคณะ ก่อนวนัอนุมติัผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
  ขอ้  ๔๕  การสอบวทิยานิพนธ์ 

๔๕.๑  นักศึกษามีสิทธิN ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื�อนักศึกษาทํา
วิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแลว้และอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้สอบและเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดดงันี;  

๔๕.๑.๑  ได้รับอนุมติัหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว     
ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐  วนั 

๔๕ .๑ .๒   มี คุ ณ ส ม บัติ อื� น  ๆ  ค รบ ต ร ง ต า ม ข้อ กํา ห น ด             
ในหลกัสูตร 

๔ ๕ .๑ .๓   ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก อ า จ า ร ย์ ที� ป รึ ก ษ า
วทิยานิพนธ์หลกัใหข้อสอบวทิยานิพนธ์ได ้

๔๕.๒  การยื�นคาํร้องขอสอบวทิยานิพนธ์ 
๔๕.๒.๑  หลกัสูตรปริญญาโท  ให้นกัศึกษายื�นคาํร้องก่อนวนั

สอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑๕  วนัทาํการ 
๔๕.๒.๒  หลกัสูตรปริญญาเอก  ให้นักศึกษายื�นคาํร้อง      

ก่อนวนัสอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  วนัทาํการ 
๔๕.๒.๓  การยื�นคาํร้องขอสอบ ให้ยื�นพร้อมสําเนาบทคดัย่อ

ตามรูปแบบที�คณะกาํหนด จาํนวน ๕ ชุด พร้อมทั;งวิทยานิพนธ์ฉบบัสอบ จาํนวนเท่ากบักรรมการ
สอบเพื�อคณะจะได้ดาํเนินการจดัส่งให้กรรมการสอบ และอีก ๑ เล่ม  เพื�อให้คณะตรวจรูปแบบ 
นกัศึกษาตอ้งแกไ้ขรูปแบบใหถู้กตอ้งตามที�คณะไดต้รวจสอบและเสนอแนะ 

๔๕.๒.๔ เมื�อได้รับอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์ คณะจะ
ประกาศกาํหนดวนั เวลาและสถานที�สอบใหท้ราบโดยทั�วกนัก่อนสอบ ๗ วนั 

๔๕.๓  การสอบวิทยานิพนธ์   ให้ เ ป็นการสอบแบบปากเปล่า           
อย่างเปิดเผย นักศึกษาและผูส้นใจอื�นๆ  สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกาํหนด  วนั  เวลา  และ
สถานที�  ตามที�คณะกาํหนดในคาํสั�งแต่งตั;งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  โดยผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง    
ไม่มีสิทธิN ในการสอบถามเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 

๔๕.๔  ในการสอบจะตอ้งมีคณะกรรมการสอบ ดงันี;  
๔๕.๔.๑  ระดบัปริญญาโท  ใหถื้อตามเกณฑใ์นขอ้ ๔๒.๑ 
๔๕.๔.๒  ระดบัปริญญาเอก  ใหถื้อตามเกณฑใ์นขอ้ ๔๒.๒ 
 
 



  ขอ้  ๔๖  การตดัสินผลการสอบวทิยานิพนธ์ 
๔๖.๑  เมื� อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ; น ให้คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตดัสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
ดงันี;  

๔๖.๑.๑  “ผา่น”  หมายถึง  การที�นกัศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์
และตอบขอ้ซักถามไดเ้ป็นที�น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ไม่ตอ้งมีการแกไ้ขหรือ
เพิ�มเติมสาระสาํคญั นกัศึกษาสามารถจดัพิมพรู์ปเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ส่งคณะไดท้นัที 

๔๖.๑.๒  “ผ่านโดยมีเงื�อนไข”  หมายถึง  การที�นักศึกษา              
ยงัไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นที�พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ�มเติมสาระสําคญั 
และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามที�คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสนอแนะไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร  ทั;งนี;   ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กาํหนดระยะเวลาที�นักศึกษาจะตอ้งดาํเนินการ
แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทต้องไม่เกิน ๖๐ วนัและในระดับปริญญาเอก        
ตอ้งไม่เกิน ๙๐ วนั นบัจากวนัสอบวทิยานิพนธ์ 

๔๖.๑.๓  “ไม่ผา่น”  หมายถึง  การที�นกัศึกษาไม่สามารถแสดง
ผลงานวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นที�พอใจของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ/หรือไม่สามารถตอบขอ้
ซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึ� งแสดงว่านักศึกษาผู ้นั; นไม่มีความเข้าใจ           
อยา่งถ่องแทถึ้งสาระของวทิยานิพนธ์ที�ตนไดท้าํ 

กรณีที�นักศึกษาสอบครั; งแรกไม่ผ่าน  ให้นักศึกษายื�นคําร้อง         
ขอสอบใหม่ไดอี้ก ๒ ครั; ง 

๔๖.๒  กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี
สอบ  “ผา่นโดยมีเงื�อนไข ”  หรือสอบ “ไม่ผา่น” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดบัคะแนน  ม.ผ. (F) 
นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจดัทาํวิทยานิพนธ์ ภายใตห้วัขอ้ใหม่  พร้อมทั;ง
เริ�มขั;นตอนการทาํวทิยานิพนธ์ใหม่ทั;งหมด 

๔๖.๓  ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  รายงานผลการสอบ       
ต่อคณะภายใน ๑ สัปดาห์นบัจากวนัสอบ 
  ขอ้  ๔๗  การเรียบเรียงวทิยานิพนธ์ 

๔๗.๑  ภาษาที�ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที�กําหนด     
ในหลกัสูตร ในกรณีที�ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตรให้นกัศึกษาแจง้ความประสงค์เป็นกรณีพิเศษ       
ต่อคณะ 



๔๗.๒  รูปแบบการจัดทํารูปเล่มให้เ ป็นไปตามคู่มือการจัดทํา
วทิยานิพนธ์ของมหาวทิยาลยั 
  ขอ้  ๔๘  นกัศึกษาตอ้งส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  ที�มีลายมือชื�อคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคนจาํนวน  ๕  เล่ม  พร้อมด้วยแผ่นบนัทึกขอ้มูลวิทยานิพนธ์และ
บทคดัย่อตามแบบที�กาํหนดให้คณะภายในวนัอนุมติัผลประจาํภาคการศึกษา  ในกรณีที�นกัศึกษา    
มีขอ้ผกูพนัตอ้งมอบวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่หน่วยงานใด  ใหน้กัศึกษาจดัส่งไปยงัหน่วยงานนั;นดว้ย 
  ข้อ  ๔๙  การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์  ในกรณีที�คณะไม่ได้รับเล่ม
วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลวทิยานิพนธ์ครบถว้นภายในกาํหนดเวลา  ๖๐  วนั
สําหรับปริญญาโท  และ ๙๐  วนั  สําหรับปริญญาเอก  หลงัจากวนัสอบวิทยานิพนธ์ผา่น  คณะจะ
ยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ที�ลงทะเบียนผา่นมาทั;งหมดเป็นระดบัคะแนน  ม.ผ. 
(F) หากนักศึกษายงัต้องการรับปริญญานั;นอีก นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเริ�มขั;นตอนการทาํ
วทิยานิพนธ์ใหม่ทั;งหมด 
  ขอ้  ๕๐  ในกรณีที�สอบวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยงัไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์   
ต่อคณะภายในวนัอนุมติัผลประจาํภาคการศึกษา  ให้ถือว่านักศึกษาผูน้ั;นยงัไม่สําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ทั; งนี; ต้องไม่ขัดแยง้กับระยะเวลา             
ในขอ้  ๔๙ 
  ขอ้  ๕๑  วิทยานิพนธ์ที�ได้รับอนุมติัจากคณะ จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ และใหน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา 
  ลิขสิทธิN หรือสิทธิบตัรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาและอาจารย ์ 
ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเรื� องนั;น ๆ  สามารถนาํไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้  แต่การนาํเนื;อหา
หรือผลการศึกษาไปใชเ้พื�อประโยชน์อื�นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�มหาวทิยาลยักาํหนด  
กรณีที�การทาํวิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจยัที�มีข้อผูกพนัเกี�ยวกับลิขสิทธิN หรือสิทธิบตัรโดยได้รับ     
ความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามขอ้ผกูพนันั;น ๆ 

หมวดที,  ๙ 

การทาํและการสอบการค้นคว้าอสิระ 

  ขอ้  ๕๒  การคน้ควา้อิสระเป็นการคน้ควา้อิสระของนักศึกษาภายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของอาจารย์ที�ปรึกษา การค้นควา้อิสระอาจจะทาํในรูปของวิจยั การประยุกต์ทฤษฎี วิจัย
ปฏิบติัการวิจยัใน       ชั;นเรียน  ชุดการสอน ชุดฝึกอบรม  กรณีศึกษา  สิ�งประดิษฐ์  การรวบรวม
และวิเคราะห์งานวิชาการ หรือการสร้างผลงานวิชาการในลักษณะอื�น ๆ ที�อาจารย์ที�ปรึกษา         
การคน้ควา้อิสระหลกัเห็นสมควร 



  ขอ้  ๕๓  อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ประกอบด้วยอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา
จาํนวน ๑ หรือ ๒ คนที�คณะแต่งตั;งขึ;นเพื�อทาํหนา้ที�แนะนาํและควบคุมการทาํการคน้ควา้อิสระ 
  ข้อ  ๕๔  คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ  หมายถึง  คณะกรรมการที�       
คณะแต่งตั;งขึ; นเพื�อทาํการสอบการค้นควา้อิสระ จาํนวนไม่เกิน  ๔  คน แต่ไม่ตํ�ากว่า  ๓  คน  
ประกอบด้วย  อาจารยป์ระจาํ อาจารยที์�ปรึกษาคน้ควา้อิสระ  ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั;นหรือ
สาขาวิชาที�สัมพนัธ์กนัอย่างน้อย  ๑  คน เพื�อทาํหน้าที�เป็นกรรมการสอบ และอาจารยที์�ปรึกษา    
การคน้ควา้อิสระหลกัตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 
  ขอ้  ๕๕  การเสนอหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ นกัศึกษาจะเสนอหัวขอ้
และเค้าโครงการค้นควา้อิสระได้ ต้องลงทะเบียนการค้นควา้อิสระ ในภาคการศึกษานั;นและ
ดาํเนินการ ดงันี;  

๕๕.๑  ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และตอ้งมี    
ค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่ ๓.๐๐ 

๕๕.๒  การพิจารณาหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ  ให้เป็นไปตาม
ขั;นตอนที�คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด 

๕๕.๓  หัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที� จะเสนอขออนุมัติ           
ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรึกษา แล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื�อ
พิจารณา  และใหน้าํผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ 

๕๕.๔  การเปลี�ยนแปลงใด ๆ  เกี�ยวกบัหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้
อิสระที�ได้รับอนุมัติแล้ว หากเป็นการเปลี�ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นควา้อิสระหรือ
สาระสําคัญของหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ให้การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ                
ที�ลงทะเบียนผา่นมาทั;งหมดเป็นระดบัคะแนน U  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและยื�นขออนุมติัหวัขอ้
และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระใหม่ โดยให้นบัเวลาจากวนัที�ไดรั้บอนุมติัหัวขอ้และเคา้โครงการ
คน้ควา้อิสระครั; งสุดทา้ย 
  ขอ้  ๕๖  การสอบหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ 

๕๖.๑  การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นควา้อิสระต้องดําเนินการ      
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัที�ยื�นคาํร้องขอสอบหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ และ
ไดรั้บอนุมติัหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระที�เสนอ มิฉะนั;นตอ้งดาํเนินการเสนอหัวขอ้และ  
เคา้โครงการคน้ควา้อิสระใหม่ 

๕๖.๒  ให้ประธานคณะกรรมการสอบ  รายงานผลการสอบหัวขอ้และ
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ; นการสอบถ้า              
ผลการสอบผา่น  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะดาํเนินการอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้
อิสระ  แต่ถา้มีการปรับปรุงแกไ้ข ให้นกัศึกษาดาํเนินการแกไ้ขแลว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร



หลกัสูตรผา่นอาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ภายใน  ๓๐  วนั  นบัตั;งแต่วนัสอบเมื�อดาํเนินการ
เสร็จสิ;นแลว้ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแจง้คณะ 
  ขอ้  ๕๗  การเรียบเรียงการคน้ควา้อิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการจดัทาํรายงาน   
การคน้ควา้อิสระของมหาวทิยาลยั 
  ขอ้  ๕๘  การสอบการคน้ควา้อิสระ 

๕๘.๑  นักศึกษามีสิทธิN ขอสอบการค้นคว้าอิสระได้ เมื�อนักศึกษา
ทาํการคน้ควา้อิสระเรียบร้อยแลว้และเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงันี;  

๕๘.๑.๑  ไดรั้บอนุมติัหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ แลว้  
ไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  วนั 

๕๘.๑.๒  มีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกําหนดในหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดบับณัฑิตศึกษา 

๕๘.๑.๓  ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระใหข้อสอบการคน้ควา้อิสระได ้

๕๘.๒  การยื�นคาํร้องขอสอบการคน้ควา้อิสระ นกัศึกษาตอ้งยื�นคาํร้องขอ
สอบก่อนวนัสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วนัทําการ พร้อมสําเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที�
มหาวทิยาลยักาํหนด จาํนวน ๕ ชุด  เมื�อไดรั้บอนุมติัให้มีการสอบ คณะจะประกาศกาํหนดวนั เวลา
และสถานที�สอบใหท้ราบโดยทั�วกนัก่อนสอบ  ๗ วนั 

๕๘.๓  การสอบการค้นคว้าอิสระ  ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่า       
อย่างเปิดเผย ซึ� งนักศึกษาและผูส้นใจอื�น ๆ สามารถเขา้ร่วมรับฟังได้ตามกาํหนดวนั เวลา และ
สถานที�ตามที�คณะกาํหนดในคาํสั�งแต่งตั;งคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ โดยผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง
ไม่มีสิทธิN ในการสอบถามเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 
  ขอ้  ๕๙  การตดัสินผลการสอบการคน้ควา้อิสระ 

๕๙.๑  เมื�อการสอบการคน้ควา้อิสระเสร็จสิ;น ให้คณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินการสอบการค้นคว้าอิสระ          
ตามเกณฑด์งันี;  

๕๙.๑.๑  “ผา่น”  หมายถึง  การที�นกัศึกษาแสดงผลงานการคน้ควา้
อิสระและตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นที�น่าพอใจของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ไม่ตอ้งมีการ
แก้ไขหรือเพิ�มเติมสาระสําคญันักศึกษาสามารถจดัพิมพ์รูปเล่มการค้นควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์       
ส่งคณะได ้

๕๙.๑.๒  “ผ่านโดยมีเงื�อนไข ” หมายถึง การที�นักศึกษายงัไม่
สามารถแสดงผลงานการคน้ควา้อิสระให้เป็นที�พอใจของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระได้
อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบการค้นควา้อิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ�มเติม



สาระสําคญั และ/หรือเรียบเรียงการค้นควา้อิสระตามที�คณะกรรมการสอบการค้นควา้อิสระ
เสนอแนะไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั;งนี; ให้คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระกาํหนดระยะเวลา    
ที�นักศึกษาจะตอ้งดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงการค้นควา้อิสระ ซึ� งต้องไม่เกิน  ๔๕ วนั  นับจาก       
วนัสอบการคน้ควา้อิสระ  

๕๙.๑.๓  “ไม่ผ่าน”  หมายถึง  การที�นกัศึกษาไม่สามารถแสดง
ผลงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นที�พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและ/หรือ             
ไม่สามารถตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระไดซึ้� งแสดงว่านักศึกษาผูน้ั;น   
ไม่มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งสาระของการคน้ควา้อิสระที�ตนไดท้าํ 

กรณีที�นักศึกษาสอบครั; งแรกไม่ผ่าน  ให้นักศึกษายื�นคาํร้องขอ
สอบใหม่ไดอี้ก  ๒  ครั; ง 

๕๙.๒  กรณีที�นกัศึกษาไม่ปฏิบติัตามการตดัสินผลการสอบการคน้ควา้
อิสระของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ไม่วา่จะเป็นการสอบ 
“ผา่นโดยมีเงื�อนไข”  หรือสอบ “ไม่ผ่าน”  ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดบัคะแนน  ม.ผ.(F)  
นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนการคน้ควา้อิสระและจดัทาํการคน้ควา้อิสระภายใตห้วัขอ้ใหม่
พร้อมทั;งเริ�มตน้ขั;นตอนการทาํการคน้ควา้อิสระใหม่ทั;งหมด 

๕๙.๓  ใหป้ระธานการสอบการคน้ควา้อิสระรายงานผลการสอบต่อคณะ
ภายใน ๒ สัปดาห์นบัจากวนัสอบ 
  ข้อ  ๖๐  นักศึกษาต้องส่งผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที� มีลายมือ          
ชื�อคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระครบถว้นทุกคนจาํนวน ๕ เล่มพร้อมดว้ยแผน่บนัทึกขอ้มูล
การค้นควา้อิสระ และบทคดัย่อ  ตามรูปแบบที�กาํหนดให้คณะภายในวนัอนุมติัผลประจาํภาค
การศึกษา  ในกรณีที�นักศึกษามีข้อผูกพนัตอ้งมอบรายงานการคน้ควา้อิสระให้แก่หน่วยงานใด      
ใหน้กัศึกษาจดัส่งไปยงัหน่วยงานนั;นดว้ย 
  ขอ้  ๖๑  การยกเลิกผลการสอบการคน้ควา้อิสระ 

ในกรณีที�คณะไม่ได้รับผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์พร้อม    
แผน่บนัทึกขอ้มูลการคน้ควา้อิสระครบถว้นภายในกาํหนดเวลา ๖๐ วนัหลงัจากวนัสอบการคน้ควา้
อิสระผา่น คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคน้ควา้อิสระที�ลงทะเบียนผา่นมาทั;งหมด
เป็นระดบัคะแนน ม.ผ. (F)    หากนกัศึกษายงัตอ้งการรับปริญญานั;นอีก  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียน
และเริ�มขั;นตอนการทาํการคน้ควา้อิสระใหม่ทั;งหมด 

ขอ้  ๖๒  นักศึกษาที�สอบการคน้ควา้อิสระแล้ว แต่ยงัไม่ส่งผลงานการค้นควา้
อิสระฉบบัสมบูรณ์พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลการคน้ควา้อิสระครบถว้นต่อคณะภายในวนัอนุมติัผล
ประจาํภาคการศึกษา    ให้ถือว่านักศึกษาผูน้ั;นยงัไม่สําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาทั;งนี;  ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัระยะเวลาใน ขอ้ ๖๑ 



  ขอ้  ๖๓  ผลงานการคน้ควา้อิสระที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะแลว้ จึงจะถือว่าเป็นการ
คน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์และใหน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาเพื�อขอรับปริญญา 
  ลิขสิทธิN หรือสิทธิบตัรในผลงานการค้นควา้อิสระเป็นของคณะ นักศึกษาและ
อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกัเรื�องนั;น ๆ สามารถนาํไปเผยแพร่ในเชิงวชิาการได ้แต่การนาํ
เนื;อหาหรือผลการศึกษาไปใชเ้พื�อประโยชน์อื�นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�มหาวิทยาลยั
กาํหนด กรณีที�การทาํการคน้ควา้อิสระได้รับทุนวิจยัที�มีขอ้ผูกพนัเกี�ยวกบัลิขสิทธิN หรือสิทธิบตัร  
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยัใหด้าํเนินการตามขอ้ผกูพนันั;น ๆ 

หมวดที, ๑๐ 

การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ขอ้  ๖๔  การสําเร็จการศึกษา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที�จะสําเร็จการศึกษาได ้ 
ตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไปและปฏิบติัตามเงื�อนไขครบถว้น ดงันี;  

๖๔.๑  ศึกษารายวิชาครบตามที�กําหนดในหลักสูตร และสอบผ่าน        
ตามเกณฑที์�กาํหนดในหมวดการวดัผลและประเมินผลการศึกษา 

๖๔.๒  สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื�อนไขและหลักเกณฑ ์    
ที�กาํหนดในขอ้ ๓๒ 

๖๔.๓  มีค่าระดับคะแนนเฉลี�ยสะสมของวิชาที�กาํหนดตามหลักสูตร
ระดบับณัฑิต ดงันี;  

๖๔.๓.๑ ปริญญาโท 
- แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบ   

ปากเปล่าขั;นสุดทา้ย    โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการ
ตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ�งของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์น
วารสารหรือสิ� งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที�ประชุมวิชาการที� มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

- แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที�กําหนดใน
หลกัสูตร โดยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน หรือเทียบเท่า 
พร้อมทั; งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั;นสุดท้าย โดยกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ�งของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือสิ�งพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอ
ต่อที�ประชุมวชิาการที�มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที�กาํหนดในหลกัสูตร โดย
จะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบ



ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่า        
ในสาขาวชิานั;น ตอ้งสอบการคน้ควา้อิสระผา่น/เป็นที�พอใจ 

๖๔.๓.๒ ปริญญาเอก 
- แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตาม

หลักเกณฑ์และเงื�อนไขที�มหาวิทยาลัยกําหนด   สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination)  เพื�อเป็นผูมี้สิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั;นสุดท้าย  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการ           
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ� งของ ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้มี
ผลงานหรือส่วนหนึ�งของผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารหรือสิ�งพิมพท์างวิชาการที�มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั�นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นที�ยอมรับในสาขาวชิานั;น 

- แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที�กาํหนดในหลกัสูตร โดย
จะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน หรือเทียบเท่าสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�มหาวิทยาลยักาํหนด สอบผ่าน
การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying  Examination) เพื�อเป็นผูมี้สิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอ
วทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั;นสุดทา้ย  โดยคณะกรรมการ และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ� งของผลงานได้รับ        
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่งพิมพ์ทางวิชาการที�มีกรรมการภายนอกร่วมกลั�นกรอง    
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นที�ยอมรับในสาขาวชิานั;น 

๖ ๔. ๔  ส่ ง รูป เ ล่ ม วิท ย า นิพ นธ์ ฉ บับ ส ม บู รณ์ /ก า รค้นค ว้า อิส ร ะ             
ฉบับสมบูรณ์ที�จดัพิมพ์ตามข้อกาํหนดของมหาวิทยาลัย พร้อมแผ่นบนัทึกข้อมูลตามรูปแบบ          
ที�มหาวทิยาลยักาํหนด 

๖๔.๕  กรณีที�เรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมวิชาการอื�นเพิ�มเติม  โดยไม่
นบัหน่วยกิต ตอ้งมีผลสัมฤทธิN ตามที�หลกัสูตรกาํหนด 

๖๔.๖  ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที�กาํหนดในขอ้ ๙ 
๖๔.๗  ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดอื�น ๆ ตามที�ระบุไวใ้นหลกัสูตร 

  ขอ้  ๖๕  การขออนุมติัประกาศนียบตัรหรือปริญญา 
๖๕.๑  นกัศึกษาผูค้าดวา่จะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื�น

คาํร้องแสดงความจาํนงขอสําเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วนั  ก่อนวนัสิ;นภาค
การศึกษาที�คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษานั;น 

๖ ๕ . ๒   นั ก ศึ ก ษ า ที� จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ส น อ ชื� อ ข อ อ นุ มั ติ
ประกาศนียบตัรหรือปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี;  

 



๖๕.๒.๑  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามขอ้ ๖๔ 
๖ ๕ . ๒ . ๒   ป ฏิ บัติ ต า ม ข้อ กํา ห น ด ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ค ณ ะ แ ล ะ

มหาวทิยาลยัครบถว้น 
๖๕.๒.๓  ไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหนี; สิน           

กบัมหาวทิยาลยั 
๖๕.๒.๔  เป็นผูไ้ม่อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการทางวนิยันกัศึกษา 

  ประกาศ   ณ   วนัที�     ๑๕    มกราคม    พ.ศ.   ๒๕๕๐ 
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