ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ จึงมีมติใหตราขอบังคับไว
ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชความในขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรกั ษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ
หรือหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
การดําเนินการใด ๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิไดกําหนดไว หรือไมเปนไป
ตามขอบังคับนี้ ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“สภาวิชาการ”
หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
-๑-

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
“บัณฑิตศึกษา” หมายถึง การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาบัณฑิตขึ้นไปของ
มหาวิทยาลัย
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหความเห็นชอบแลว
“คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย ที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให
หมายความรวมถึงคณะที่ไดรับอนุมัติจัดตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงคณบดี
ของคณะที่ไดรับอนุมัติจัดตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
“ภาควิชา” หมายถึง ภาควิชา หรือหนวยงานที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“หัวหนาภาควิชา” หมายถึง หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทาหัวหนาภาควิชา หรือผูอํานวยการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มิไดสังกัดภาควิชาใด
ภาควิชาหนึ่ง
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มิไดสังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง
“อาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายถึง อาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาประจําหรืออาจารยบัณฑิตศึกษา
พิเศษของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหมวดที่ ๕
“นักศึกษา” หมายถึง ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ผูทรงคุณวุฒ”ิ หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถจนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
อาจเปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายถึง บุคลากรทีม่ ีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒแิ ละตําแหนงทางวิชาการ
“รายวิชาไมนบั หนวยกิต” หมายถึง รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่ภาควิชา
กําหนดใหศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดระดับคะแนนเปน S โดยไมนํามาคิดแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ย

-๒-

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาทีใ่ นการประสานงานและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สวนคณะและภาควิชามีหนาที่จดั การศึกษาในสาขาวิชาที่เกีย่ วของ
ขอ ๗ บัณฑิตวิทยาลัย
จัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา
(Interdisciplinary) ที่มิไดสังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง โดยอยูใ นความรับผิดชอบรวมกันระหวางคณะและ/
หรือมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหลายภาควิชา
ขอ ๘ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มิไดสังกัด
ภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรนั้น โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษา
ขอ ๙ ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหจัดการศึกษาเปน ๒ ระบบดังนี้
(๑) การศึกษาภาคปกติ ใหจดั การศึกษาเปนแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน
๒ ภาคการศึกษาบังคับ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจเปดสอน
ภาคการศึกษาฤดูรอนได ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ สัปดาห โดยมีจํานวนชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชา
เทากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่มกี ารเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของปการศึกษา
เดียวกัน
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการศึกษาเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งอาจจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ดังนี้
(๒.๑) การศึกษาเฉพาะชวงเวลาของป เชน จัดเฉพาะชวงปดภาคการศึกษา
หรือจัดเฉพาะในภาคฤดูรอน
(๒.๒) การศึกษาในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห หรือนอกเวลาราชการ
ในภาคการศึกษาปกติ
(๒.๓) การศึกษาแบบชุดวิชา เปนการจัดการศึกษาเปนครั้งคราว คราวละ
รายวิชาหรือหลายรายวิชา
(๒.๔) การศึกษาระบบทางไกล เปนการจัดการศึกษา โดยผานระบบ
เครือขายโทรคมนาคม

-๓-

(๒.๕) การศึกษาแบบนานาชาติ
เปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาตางประเทศที่กําหนดคุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษารับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา
โดยมีความรูความสามารถภาษาตางประเทศที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง วิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร
ทั้งนี้ ตองจัดใหไดเนื้อหาหรือจํานวนชัว่ โมงการเรียนโดยรวมสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
โดยการคิดเทียบน้ําหนักหนวยกิต ตามขอ ๑๐ และใหจดั ทําโครงการผลิตบัณฑิตภาคพิเศษของหลักสูตรนั้น
เสนอตอมหาวิทยาลัย และจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต การกําหนด
หนวยกิตแตละรายวิชามีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๔) วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๕) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
หมวดที่ ๓
หลักสูตรการศึกษา
ขอ ๑๑ หลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตเปนหลักสูตรการศึกษาที่สง เสริมความกาวหนา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับทีส่ ูงกวาขั้นปริญญาบัณฑิต

-๔-

(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริม
ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
(๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สง เสริมความกาวหนา
ทางวิชาการและการวิจยั ในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สงู กวาปริญญามหาบัณฑิต
ขอ ๑๒ โครงสรางหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบดวย รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก
รวมกันไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน ดังนี้
(๒.๑) แผน ก เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ
การศึกษาตามแผน ก มี ๒ แบบ คือ
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมขึ้น
ก็ไดโดยไมนบั หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒
หนวยกิต และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(๒.๒) แผน ข เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระโดยการทําสารนิพนธหรือศึกษาปญหาพิเศษไมนอยกวา ๓ หนวยกิต
และไมเกิน ๖ หนวยกิต
หลักสูตรใดที่เปดสอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข แตถา
เปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองเปดสอนหลักสูตรแผน ก ดวย
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวย รายวิชาบังคับและรายวิชา
เลือกรวมกันไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชัน้ สูง คือ
(๔.๑) แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ
ที่กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอืน่ เพิ่มขึ้น
ก็ไดโดยไมนบั หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
-๕-

แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
(๔.๒) แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ
ที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
ขอ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตแลวเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตแลว
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา
(๔) การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาเขา
ศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพนักศึกษาตามขอ ๑๗(๒.๑) และ ๑๗(๒.๒)
หมวดที่ ๔
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ขอ ๑๔ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต ผูเขาศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีคณ
ุ สมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาโดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
-๖-

(๓.๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีผลการเรียน
ที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
(๓.๒) มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
(๓.๓) ไมเคยพนสภาพจากการเปนนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติ
ไมผานในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรทีจ่ ะเขาศึกษา
ขอ ๑๕ การรับเขาศึกษา
(๑) วิธีการสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธกี ารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจมีการ
สอบคัดเลือก หรือโดยวิธอี ื่นใดทีภ่ าควิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
(๒) ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู การรับเขา
ศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลวกอนวันรายงานตัวเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนิสิต หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของภาควิชา
หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองชําระเงินตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
(๔) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเขาเปนนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติ ตามขอ ๑๔ โดยตองชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว
(๒) ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาตองขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวยตนเอง
โดยนําหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัวตองานทะเบียนและสถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัย
พรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาที่ไมอาจมาขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะหมดสิทธิข์ ึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัย
ทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันทีก่ ําหนดใหมารายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมตั ิแลวตองมารายงานตัว
ภายใน ๗ วันนับจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว
(๔) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได
ขอ ๑๗ ประเภทนักศึกษา สภาพการเปนนักศึกษา และการเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี ๒ ประเภท ดังนี้
-๗-

(๑.๑) นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาที่ศกึ ษาในระบบการศึกษาตาม
ขอ ๙(๑)
(๑.๒) นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษาตาม
ขอ ๙(๒)
(๒) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
(๒.๑) นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา
โดยสมบูรณ เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
(๒.๒) นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา
ทดลองเรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาํ หนด ยกเวนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ มิใหมนี ักศึกษาทดลองเรียน
(๒.๓) นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขารวมศึกษาและ/หรือ
ทําการวิจยั โดยไมขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเขาเปนนักศึกษาพิเศษ
ไดโดยอยูในดุลพินิจของหัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเขาศึกษาและ/หรือ
ทําการวิจยั ได
(๓) การเปลีย่ นประเภทนักศึกษา และการเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา
(๓.๑) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมตั ิ
ใหนกั ศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษได
ทัง้ นี้ นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษครบตามจํานวนที่กําหนด
ไวในแตละหลักสูตร
(๓.๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติไมได
(๓.๓) นักศึกษาทดลองเรียนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย และสอบไดคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาแรก และตองปฏิบัติตาม
ทายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอฯ) จึงจะเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาสามัญได
หมวดที่ ๕
อาจารยบัณฑิตศึกษา
ขอ ๑๘ อาจารยบัณฑิตศึกษามี ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาประจํา ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ซึ่งมีสวนรวมในกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(๒) อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงอืน่
นอกเหนือจากขอ ๑๘(๑) หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
-๘-

ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีแตงตั้งอาจารยบัณฑิตศึกษา โดยคําแนะนําของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๒๒ หรือขอ ๒๓ แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ใหอาจารยบัณฑิตศึกษามีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป และพนจากการเปนอาจารย
บัณฑิตศึกษาเมื่อ
(๑) ตายหรือลาออก
(๒) ภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีมติใหถอดถอน
(๓) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีมติใหถอดถอน
ขอ ๒๑ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
(๑) อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแตงตั้งตามที่
หัวหนาภาควิชาเสนอ เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนกวาจะมีการแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา ตามขอ ๒๑(๒) หรือขอ ๒๑(๓) หรือขอ ๒๑(๔)
(๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาประจํา มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ที่มใิ ชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๔) อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรว ม หมายถึง
อาจารยบัณฑิตศึกษาที่หวั หนาภาควิชาแตงตั้งขึ้น เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการทําสารนิพนธ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
ขอ ๒๒ อาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา ในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๑) อาจารยผูสอนตองเปนผูไดรบั ปริญญาไมต่ํากวาปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอน หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย
(๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตอง
เปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น

-๙-

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
(๑) อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยผูสอบ
ประมวลความรู ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาไมต่ํากวาปริญญามหาบัณฑิต หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานการวิจยั เพิ่มเติมจากงานวิจยั ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
(๓) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตอง
มีความรูในเนือ้ หาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
(๔) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตอง
เปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๑) อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและ
การทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตอง
เปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ ตองเปนผูที่ไดรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดา นการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยทีเ่ ปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปน
ผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
-๑๐-

(๓) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
(๔) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รบั ผิดชอบหลักสูตรนั้น
ขอ ๒๓ อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(๑) ในกรณีเปนอาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒๒ หลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต (๑) โดยอนุโลม
(๒) ในกรณีเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว มหรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (๒) โดยอนุโลม
(๓) กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒหิ รือตําแหนงทางวิชาการ
ตามขอ (๑) และ (๒) ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) ตองไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานการวิจยั เพิ่มเติมจากงานวิจยั ที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคณ
ุ วุฒหิ รือตําแหนงทางวิชาการ
ตามขอ (๑) ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
ขอ ๒๔ ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ อาจารยผูสอน
และอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๖
การจัดการศึกษา
ขอ ๒๕ แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่นักศึกษา
จะตองเรียนหรือดําเนินการใหแลวเสร็จและครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา
ขอ ๒๖ การลงทะเบียนเรียน
(๑) ใหนกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
-๑๑-

(๒) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมต่ํากวา ๓ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นกั ศึกษามีหนวยกิตคงเหลือตามหลักสูตร
นอยกวา ๓ หนวยกิต และ/หรือเหลือเฉพาะวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
(๓) ในภาคการศึกษาฤดูรอนจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
(๔) การลงทะเบียนเรียนที่มจี ํานวนหนวยกิตต่าํ กวา หรือมากกวาเกณฑที่กําหนดใน
ขอ ๒๖(๒) ใหอยูในดุลพินจิ ของหัวหนาภาควิชาและไดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(๕) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย
(๕.๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย หมายถึง
การลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
(๕.๒) ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเปน AUD เฉพาะผูที่มี
เวลาเรียนไมนอ ยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานัน้
(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต
(๖.๑) นักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานพอเพียงสําหรับการศึกษาในหลักสูตรที่เขาศึกษา
ภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตรเพือ่ เปน
พื้นฐานและจะตองสอบผานโดยไดผลการประเมินระดับคะแนนเปน S
(๖.๒) ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปน S/U
เฉพาะรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
(๗) นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนภายใน ๑๕ วัน หลังจากเปดภาคการศึกษาจะพนสภาพ
การเปนนักศึกษา
(๘) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
(๘.๑) นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแลว แตยังไม
สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามเกณฑ ใหชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ คาธรรมเนียมและคาบํารุงตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวทกุ ภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๘.๒) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๗ การขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา
(๑) การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๓ สัปดาหนับตั้งแตวนั เปดภาคการศึกษา
สําหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
(๒) การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๑๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห นับตัง้ แตวนั เปดภาคการศึกษาสําหรับ
ภาคการศึกษาฤดูรอน
-๑๒-

(๓) การขอเพิม่ และถอนรายวิชาในขอ ๒๗(๑) และขอ ๒๗(๒) ตองไมขดั ตอการ
ลงทะเบียนเรียนในขอ ๒๖(๒) และขอ ๒๖(๓)
(๔) การขอเพิ่มและถอนรายวิชาที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ ๒๗(๑) ขอ ๒๗(๒)
และขอ ๒๗(๓) ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๒๘ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน แตมี
ความประสงคขอหยุดเรียนชัว่ คราว โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนคราว ๆ ไป
(๑) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาไดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
หัวหนาภาควิชาและไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในชวงเวลาถอนวิชาเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
(๑.๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(๑.๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ
หรือทุนอื่นใดทีเ่ ปน
ประโยชนตอการศึกษาหรือการวิจยั ในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๑.๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย
(๑.๔) มีความจําเปนสวนตัว ทั้งนี้ ตองศึกษามาแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา ๒.๗๕
(๒) การลาพักการศึกษาตามขอ ๒๘(๑.๑) ใหเปนไปตามความตองการของราชการ
ทหาร และการลาพักการศึกษาตามขอ ๒๘(๑.๒) ใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนที่ไดรับ การลาพักการศึกษา
ตามขอ ๒๘(๑.๓) และขอ ๒๘(๑.๔) จะกระทําไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ถามีความ
จําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดอีกไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา
(๓) ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนบั ระยะเวลาทีล่ าพักอยู
ในระยะเวลาของการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ ๒๘(๑.๑)
(๔) นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพัก
การศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย และใหนักศึกษา
มาดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น
จะพนสภาพการเปนนักศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๒๘(๑.๑)
(๕) นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาตองยื่นคํารอง
ขอกลับเขาศึกษาตอหัวหนาภาควิชา
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนกําหนดการ
ลงทะเบียนไมนอยกวา ๑ สัปดาห
(๖) การลาพักการศึกษาที่ไมเปนไปตามขอ ๒๘(๑) ถึงขอ ๒๘(๕) ใหอยูใ นดุลพินจิ
ของอธิการบดี
-๑๓-

ขอ ๒๙ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ไดรับอนุมัติใหลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอหนึ่งขอใดตามขอ ๑๔
(๔) ศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
(๕) คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
(๕.๑) เปนนักศึกษาทดลองเรียนตามขอ ๑๗(๒.๒) ที่ไมสามารถเปลี่ยนสภาพ
การเปนนักศึกษาสามัญไดตามขอ ๑๗(๓.๓)
(๕.๒) ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๑๓
(๕.๓) ไมลงทะเบียนเรียน และ/หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
คาลงทะเบียนเรียน หรือคาบํารุงการศึกษาในเวลาที่กําหนด
(๕.๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
(๕.๕) ไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนดไวในหมวดที่ ๗
(๖) การพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามขอ ๔๓
ขอ ๓๐ การคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่พนสภาพตามขอ ๒๙(๕.๓) สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
ไดภายใน ๑๕ วันนับจากวันประกาศพนสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาและ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา คาบํารุงและ
คาลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษา
เชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๑๓
ขอ ๓๑ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดรับ
อนุมัติใหลาออก

-๑๔-

ขอ ๓๒ การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือแขนงวิชา
(๑) นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษา เปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชา
ในภาควิชาเดียวกัน โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดีคณะทีภ่ าควิชานั้นสังกัดอยู และ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาตางภาควิชาได เมื่อไดศึกษาในภาควิชาเดิม
มาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาเดิม หัวหนา
ภาควิชาใหม คณบดีคณะทีท่ ั้งสองภาควิชานั้นสังกัดอยู และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชา และ/หรือภาควิชา ตองชําระคาธรรมเนียม
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาทดลองเรียนไมมีสทิ ธิ์ขอเปลี่ยนสาขาวิชา
ขอ ๓๓ การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น
(๑) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่นได
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑.๑) รายวิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา
และปการศึกษานั้นดวยเหตุผลตาง ๆ
(๑.๒) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน ตองมีเนื้อหาที่
เทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๑.๓) รายวิชาที่เปนประโยชนตอการศึกษา หรือการทําวิทยานิพนธ หรือ
สารนิพนธของนักศึกษา
(๒) ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึง่ ของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
(๓) นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยทีน่ ักศึกษาไปเรียนนัน้ กําหนด
หมวดที่ ๗
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๓๔ การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจเปน
การสอบขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ตองประกาศถึงวิธกี ารสอบและเกณฑการ
พิจารณาผลการสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนาตั้งแตตนภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผลรายวิชา
ใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
-๑๕-

ขอ ๓๕ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
(๑) การสอบประมวลความรู ใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข
(๒) การสอบประมวลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
โดยใหดําเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการนําหลัก
วิชาการและประสบการณการเรียนไปประยุกตใช
(๓) ใหภาควิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบในการจัดสอบ
ประมวลความรูอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจ
ของหัวหนาภาควิชา
(๔) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรูไ ด เมื่อสอบผานรายวิชาครบถวน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ ทั้งนี้ ไมนับรวมถึง
วิชาการคนควาอิสระโดยทําสารนิพนธที่ใหผลการประเมินระดับคะแนนเปน S/U
(๕) นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยที่ปรึกษา
หัวหนาภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๖) ใหหัวหนาภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู จํานวน
๓ – ๕ คนตอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบและใหรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานหัวหนาภาควิชาภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
(๗) ผูที่สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจมีสิทธิ์ขอสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง ภายในเวลา ๑ ป
แตไมเร็วกวา ๖๐ วัน นับจากการสอบครั้งแรก มิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๖ การสอบภาษาตางประเทศ
(๑) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎี
บัณฑิตทุกคน ตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของภาควิชา
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) วิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๓๗ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(๑) การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
เพื่อวัดวานักศึกษามีความรูพนื้ ฐานและมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ และเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงราง
วิทยานิพนธ
(๒) ใหภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัติอยางนอย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายืน่ คํารองขอสอบ ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาภาควิชา
-๑๖-

(๓) การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบดวย การสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
โดยใหดําเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน
(๔) ใหหวั หนาภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ จํานวน ๓ – ๕
คนตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานหัวหนาภาควิชาภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
(๕) นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชาวามีความรูพ ื้นฐานพรอมที่จะสอบได
(๖) นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยที่ปรึกษา
หัวหนาภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๗) เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควรถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการสอบ
(๘) ผูที่สอบครั้งแรกไมผาน/ไมเปนที่พอใจมีสทิ ธิ์สอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง ภายใน
เวลาไมเร็วกวา ๖๐ วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผูที่สอบครั้งที่สองไมผาน/ไมเปนที่พอใจ ใหพนสภาพการ
เปนนักศึกษา
(๙) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานโดยไดผลการประเมินระดับคะแนนเปน S
ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรตาง ๆ ตอไปนี้ โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพ
การเปนนักศึกษา
(๙.๑) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ ภายใน ๓ ภาคการศึกษา
(๙.๒) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา
(๙.๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา
(๙.๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา
(๙.๕) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๒ ภายใน ๖ ภาคการศึกษา
ขอ ๓๘ การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดยให
ผลการประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน แตมระดับคะแนน และผลการศึกษาเปนดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+

แตมระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
-๑๗-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ
(Excellent)
ดีมาก
(Very Good)
ดี
(Good)
คอนขางดี (Above Average)
พอใช
(Average)
คอนขางพอใช (Below Average)

ระดับคะแนน
D
F
Fa

แตมระดับคะแนน
๑.๐
๐
๐

ผลการศึกษา
ออน
(Poor)
ตก
(Fail)
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ
(Fail, Insufficient Attendance)
Fe
๐
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Fail, Absent from Examination)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ
(Incomplete)
Ip
การทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธยังไมสิ้นสุด
(In-progress)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
AUD
เขารวมฟงการบรรยาย (Audit)
ขอ ๓๙ การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษา
ตางประเทศ การสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
Ip
การทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธยังไมสิ้นสุด (In-progress)
สําหรับการประเมินผลวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
การใหระดับคะแนน Ip อาจแบงจํานวนหนวยกิตตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ หากนักศึกษายังไมไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ จะประเมินผลใหระดับ
คะแนน Ip ไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามหลักสูตร จะประเมิน
ผลระดับคะแนนเปน S เมือ่ สอบผานและสงเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลว
ขอ ๔๐ การคํานวณหนวยกิตสะสมและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) การคํานวณหนวยกิตสะสมและแตมระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทําเมื่อสิ้นแตละ
ภาคการศึกษา
-๑๘-

(๒) หนวยกิตสะสมคือ จํานวนหนวยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทีไ่ ดรับแตมระดับคะแนนตามขอ ๓๘
(๓) แตมระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภทคือ แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค
และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยใหทําดังนี้
(๓.๑) แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคใหคํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานัน้ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนของผลการศึกษา
แตละรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นกั ศึกษาไดรับเปนตัวตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิตรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
(๓.๒) แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิต
กับแตมระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาทีน่ กั ศึกษาไดรับเปนตัวตั้งหารดวยหนวยกิตสะสม
ขอ ๔๑ สภาพการเปนนักศึกษา และการเรียนซ้ํา
(๑) นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๕๐ จะพนสภาพการเปน
นักศึกษา
(๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาทีไ่ ดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
๒.๕๐ ขึ้นไป แตต่ํากวา ๓.๐๐ จะตองทําแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหไดไมต่ํากวา ๓.๐๐ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
(๒.๑) สองภาคการศึกษาปกติถัดไปสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๒.๒) สามภาคการศึกษาปกติถัดไป สําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
และนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๓) ในกรณีที่นักศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๕๐ ขึ้นไป
แตต่ํากวา ๓.๐๐ ใหเรียกวา "รอพินิจ"
(๔) นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานัน้ ซ้ํา
(๕) นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นแทนไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษาและหัวหนาภาควิชา
(๖) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแลวมิได ยกเวน
การเรียนซ้ําตามความในขอ ๔๑(๔) หรือขอ ๔๑(๕)
-๑๙-

(๗) เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา ๒.๙๐ แตต่ํากวา ๓.๐๐ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
นอกเหนือจากวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแลว โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชา
เพื่อยกระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมใหไดไมต่ํากวา ๓.๐๐ ภายใน ๑ ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะพนสภาพ
การเปนนักศึกษา
ขอ ๔๒ การเทียบโอนหนวยกิต
(๑) การเทียบโอนหนวยกิตทีไ่ ดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในขณะที่เปน
นักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอืน่ ที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน ๕ ปการศึกษานับจากปการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้
กระทําไดโดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาและคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยแตละรายวิชาที่ขอเทียบโอนตองไดแตมระดับคะแนนไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๑.๑) รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสองของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับรวมวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
(๑.๒) รายวิชาที่ศึกษาตางมหาวิทยาลัยเทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ไมนับรวมวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
(๒) รายวิชาที่เทียบและโอนยายหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต
และระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน
โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ในกรณีที่เปนรายวิชาที่ศึกษาตางมหาวิทยาลัยใหระบุชื่อสถานศึกษา
(๓) รายวิชาที่ไดจากการเขารวมศึกษาขณะเปนนักศึกษาพิเศษไมสามารถเทียบโอนได
ขอ ๔๓ การลงโทษนักศึกษาที่ทจุ ริตในการสอบรายวิชาหรือการคัดลอกวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
หรือผลงานวิชาการของผูอื่น
(๑) การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา
นักศึกษาซึ่งกระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจํา
ภาคหรือการสอบระหวางภาค ใหคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑.๑) ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต
(๑.๒) ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปอยางนอยอีก ๑ ภาคการศึกษา
(๑.๓) ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา
ที่นักศึกษากระทําการทุจริต
และใหสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูน ั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย
๑ ภาคการศึกษา
(๑.๔) ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

-๒๐-

(๒) การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
หรือผลงานวิชาการ
ของผูอื่น หรือใหผูอื่นจัดทําใหเปนหนาทีข่ องคณะกรรมการสอบและหัวหนาภาควิชา ในการเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาตามสมควรแกกรณีดังตอไปนี้
(๒.๑) กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดในระดับใหพน สภาพการเปนนักศึกษา
(๒.๒) กรณีที่ตรวจสอบพบเมื่อไดมีการอนุมัติปริญญาไปแลว
ใหเสนอตอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา
หมวดที่ ๘
การทําวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ
ขอ ๔๔ วิทยานิพนธ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัย
หรือสํารวจ
อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได
กําหนดไว นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตตองทํา
วิทยานิพนธ
ขอ ๔๕ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีองคประกอบดังนี้
(๑) วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหมอี าจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลัก
๑ คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว มไดอกี ๑ คน
(๒) วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหมีอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลัก
๑ คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว มไดอกี ไมเกิน ๒ คน
ขอ ๔๖ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งขึน้
เพื่อทําการสอบวิทยานิพนธ
โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ ทั้งนี้ ตองไมใชอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธรวม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมจี ํานวนและ
องคประกอบดังนี้
(๑) วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน ๓ - ๔ คน
ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย ๑ คน และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน ๕ - ๖ คน
ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย ๑ คน และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแ ทนบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๔๗ การเสนอโครงการวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะเสนอโครงการวิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา
๓ หนวยกิตในภาคการศึกษานั้น และดําเนินการ ดังนี้
-๒๑-

(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ
ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจแลว
(๒) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ ตองศึกษารายวิชา
ตามแผนการเรียนมาแลวไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา ๓.๐๐
(๓) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนทีพ่ อใจแลว
และตองสอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) การพิจารณาโครงการวิทยานิพนธใหเปนไปตามขั้นตอนที่แตละภาควิชา หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
(๕) โครงการวิทยานิพนธที่จะเสนอขออนุมัติตอ งไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวหนาภาควิชากอน แลวจึงเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้ ใหเสนอ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาในคราวเดียวกัน
(๖) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว หากเปน
การเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ
ใหการประเมินผลวิทยานิพนธที่ลง
ทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยืน่ ขออนุมตั ิโครงการวิทยานิพนธใหม
โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรบั อนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธครั้งหลังสุด
ขอ ๔๘ การสอบหัวขอวิทยานิพนธและการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
(๑) การสอบหัวขอวิทยานิพนธตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอนุมัติโครงการวิทยานิพนธที่เสนอ มิฉะนั้น
จะตองเสนอโครงการวิทยานิพนธใหม
(๒) ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลการสอบหัวขอวิทยานิพนธ
ไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบหัวขอวิทยานิพนธผาน บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ
อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธใหทราบทั่วกัน แตถาตองมีการปรับปรุงแกไขใหนกั ศึกษาดําเนินการแกไขแลว
เสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หัวหนาภาควิชา และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันสอบ
(๓) การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธ และเสนอแนวทางการแกไขปญหาอันจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการทํา
วิทยานิพนธมากขึ้น นักศึกษาตองสอบความกาวหนาวิทยานิพนธโดยมีอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธทุกคน
เขารวมและเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟง การสอบในครั้งนี้ตองหางจากวันทีไ่ ดรับอนุมัติหวั ขอวิทยานิพนธ
ไมนอยกวาครึง่ หนึ่งของเวลาตามกําหนดในขอ ๔๙(๑.๑)
(๔) ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
-๒๒-

(๕) การสอบหัวขอวิทยานิพนธหรือการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
นักศึกษาตองยืน่ คํารองขอสอบพรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน ๕ ชุด
ตอบัณฑิตวิทยาลัย กอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย ๓ วันทําการ และเมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ใหทราบโดยทั่วกัน
(๖) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองแจงผลการประเมินความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานหัวหนาภาควิชากอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ขอ ๔๙ การสอบวิทยานิพนธ
(๑) นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดเมื่อผานการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๐ วัน และเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
(๑.๑) ไดรบั อนุมัติหวั ขอวิทยานิพนธแลวตามระยะเวลาดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ ตองไดรับอนุมัติ
หัวขอวิทยานิพนธแลวไมนอ ยกวา ๒๔๐ วัน
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ ตองเรียน
รายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ และตองไดรับ
อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา ๑๒๐ วัน
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ตองไดรับอนุมัติหวั ขอ
วิทยานิพนธแลวไมนอยกวา ๒ ป
(๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ตองเรียนรายวิชาครบ
ตามที่กําหนดในหลักสูตร และไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ และตองไดรับอนุมัติหวั ขอ
วิทยานิพนธแลวไมนอยกวา ๑ ป
(๑.๒) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
(๑.๓) ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวหนา
ภาควิชาใหขอสอบวิทยานิพนธได
(๒) การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ
(๒.๑) การยื่นคํารองขอสอบใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๒.๒) ยื่นคํารองขอสอบพรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดจํานวน ๕ ชุด พรอมทั้งวิทยานิพนธฉบับสอบจํานวนเทากับกรรมการสอบ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย
จะไดดําเนินการจัดสงใหกรรมการสอบ และอีก ๑ เลม เพื่อใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ นักศึกษา
ตองแกไขรูปแบบใหถูกตองตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบและเสนอแนะ
(๒.๓) เมื่อไดรับอนุมตั ิใหสอบวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบใหทราบโดยทัว่ กัน
-๒๓-

(๓) การสอบวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย นักศึกษาและ
ผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบ
(๔) ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบครบทุกคน และในกรณีทกี่ รรมการสอบ
ไมสามารถรวมทําการสอบไดตามกําหนดใหปฏิบัติดังนี้
(๔.๑) ใหนกั ศึกษายืน่ คํารองขอเลื่อนสอบออกไปจนกวาจะกําหนดวันที่
กรรมการสอบทุกคนทําการสอบได
(๔.๒) หากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถเลื่อนการสอบได ใหกรรมการสอบผูนั้น
หรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานหัวหนาภาควิชา และตองชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบไมสามารถรวมทําการสอบได รวมถึง
เหตุผลที่ไมสามารถเลื่อนการสอบ ทั้งนี้ กรรมการผูนั้นตองแจงผลการตรวจวิทยานิพนธตอ ประธาน
กรรมการสอบ เพื่อขออนุมัตผิ ลการสอบจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ขอ ๕๐ การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
(๑) เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้
(๑.๑) “ผาน” หมายถึง การที่นกั ศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ และตอบขอ
ซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมและจัดสงวิทยานิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ลงนาม
ครบถวนทุกคนใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยไดทนั ที ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๓๐ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ มิฉะนั้น
จะถือวาการสอบครั้งนั้นไมผาน
(๑.๒) “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธหรือตอบขอซักถามใหเปนทีพ่ อใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ
ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอกั ษร ทั้งนี้ นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ
ที่แกไขเสร็จแลวที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามครบถวนทุกคนใหบัณฑิตวิทยาลัยภายใน
๖๐ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ มิฉะนั้นจะถือวาการสอบครั้งนั้นไมผาน
(๑.๓) “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ
ใหเปนทีพ่ อใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูน ั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธที่ตนไดทํา
กรณีที่นกั ศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนกั ศึกษายื่นคํารองขอสอบใหมไดอีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกําหนด มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษา
-๒๔-

ตองดําเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธและจัดทําวิท ยานิพ นธภายใตหัวขอใหมพ ร อมทั้ ง เริ่มขั้นตอนการทํา
วิทยานิพนธใหมทั้งหมด ทัง้ นี้ การยืน่ คํารองขอสอบวิทยานิพนธครั้งที่ ๒ นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียม
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบผานหัวหนาภาควิชา
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหนบั จากวันสอบ
ขอ ๕๑ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ
(๑) ภาษาทีใ่ ชในการเขียนวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตร ในกรณี
ที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรใหนกั ศึกษาแจงความประสงคในแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ
(๒) รูปแบบการจัดทํารูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใชในขณะนั้น
ขอ ๕๒ นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนาม
ครบถวนทุกคน จํานวน ๕ เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอตามแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองไมขัดแยง
กับการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธในขอ ๕๐ ในกรณีที่นกั ศึกษามีขอผูกพันตองมอบวิทยานิพนธใหแก
หนวยงานใดใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ ๕๓ การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมวิทยานิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธลงนามครบถวนทุกคน พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธครบถวนภายในเวลาทีก่ ําหนดตามขอ
๕๐(๑.๑) หรือขอ ๕๐(๑.๒) บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธที่ลงทะเบียน
ผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและ
เริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
ขอ ๕๔ ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธแลว แตยงั ไมสงวิทยานิพนธทมี่ ีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธลงนามครบถวนทุกคนตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา
ใหถือวา
นักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองไม
ขัดแยงกับระยะเวลาในขอ ๕๓
ขอ ๕๕ วิทยานิพนธทไี่ ดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ ขอรับปริญญา

-๒๕-

หมวดที่ ๙
การทําสารนิพนธและการสอบสารนิพนธ
ขอ ๕๖ สารนิพนธ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาคนควาแบบอิสระ
อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวสําหรับ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเปนผูควบคุมและใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินการ
ขอ ๕๗ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ใหมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก ๑ คน ในกรณีทมี่ ี
ความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมไดอีก ๑ คน ที่ภาควิชาแตงตัง้ ขึ้นเพื่อทําหนาที่แนะนํา
และควบคุมการทําสารนิพนธ โดยที่อาจเปนอาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาพิเศษที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๑๘(๒)
ขอ ๕๘ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น
เพื่อทําการสอบสารนิพนธ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูท รงคุณวุฒิ
ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ
ขอ ๕๙ การเสนอโครงการสารนิพนธ
นักศึกษาจะเสนอโครงการสารนิพนธไดตอ งลงทะเบียนสารนิพนธในภาคการศึกษา
นั้น และดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต และตองมีแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๒) การพิจารณาโครงการสารนิพนธใหเปนไปตามขั้นตอนที่แตละภาควิชา หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
(๓) โครงการสารนิพนธที่จะเสนอขออนุมัติตอ งไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธ แลวจึงเสนอตอหัวหนาภาควิชา ทั้งนี้ ใหเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธมาใน
คราวเดียวกัน
(๔) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการสารนิพนธที่ไดรบั อนุมัติแลว หากเปน
การเปลี่ยนแปลงหัวขอสารนิพนธ หรือสาระสําคัญของสารนิพนธ ใหการประเมินผลสารนิพนธที่ลงทะเบียน
ผานมาทัง้ หมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยืน่ ขออนุมัติโครงการสารนิพนธใหม โดยให
นับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมตั ิหัวขอและโครงการสารนิพนธครั้งหลังสุด
ขอ ๖๐ การสอบหัวขอสารนิพนธ
(๑) การสอบหัวขอสารนิพนธ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ภาควิชาแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอนุมัติโครงการสารนิพนธที่เสนอ มิฉะนั้นตองดําเนินการ
เสนอใหม
-๒๖-

(๒) ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรายงานผลการสอบหัวขอสารนิพนธตอ
หัวหนาภาควิชาหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบผานภาควิชาจะดําเนินการอนุมัติหัวขอและโครงการ
สารนิพนธ
แตถาตองมีการปรับปรุงแกไขใหนกั ศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอตอภาควิชาผานอาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวนั สอบ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
(๓) อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตองแจงผลการประเมินความกาวหนาในการทํา
สารนิพนธตอหัวหนาภาควิชาทุกภาคการศึกษา ในระหวางที่นักศึกษายังทําสารนิพนธไมเสร็จสิ้น
ขอ ๖๑ การเรียบเรียงสารนิพนธ ใหเปนไปตามคูม ือการจัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใชในขณะนั้นโดยอนุโลม
ขอ ๖๒ การสอบสารนิพนธ
(๑) นักศึกษามีสิทธิ์สอบสารนิพนธไดภายหลังจากการไดรับอนุมัติหัวขอและ
โครงการสารนิพนธแลวไมนอยกวา ๔๕ วัน
(๒) ในการสอบสารนิพนธนักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบใหเปนไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชา พรอมสําเนาบทคัดยอตาม
รูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน ๕ ชุด เมือ่ ไดรับอนุมัตใิ หมีการสอบบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน
(๓) การสอบสารนิพนธใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและ
ผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุในคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบ
(๔) ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบครบทุกคน
และในกรณีทกี่ รรมการ
สอบไมสามารถรวมทําการสอบตามกําหนดได ใหนักศึกษายืน่ คํารองขอเลื่อนสอบออกไปจนกวาจะกําหนด
วันที่กรรมการสอบทุกคนทําการสอบได
ขอ ๖๓ การตัดสินผลการสอบสารนิพนธ
(๑) เมื่อการสอบสารนิพนธเสร็จสิ้น
ใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติพรอมตัดสินผลการสอบสารนิพนธตามเกณฑ ดังนี้
(๑.๑) “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานสารนิพนธ และตอบ
ขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมและจัดสงสารนิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบสารนิ พ นธ ลงนาม
ครบถวนทุกคนใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยไดทนั ที ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๓๐ วันนับจากวันสอบสารนิพนธ มิฉะนั้น
จะถือวาการสอบครั้งนั้นไมผาน

-๒๗-

(๑.๒) “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การทีน่ กั ศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
สารนิพนธหรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบสารนิพนธไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการ
สอบสารนิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือเรียบเรียงสารนิพนธตามที่
คณะกรรมการสอบสารนิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ นักศึกษาตองสงสารนิพนธที่แกไข
เสร็จแลวที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบสารนิพนธลงนามครบถวนทุกคนใหบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน
นับจากวันสอบสารนิพนธ มิฉะนั้นจะถือวาการสอบครั้งนั้นไมผาน
(๑.๓) “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานสารนิพนธ
ใหเปนทีพ่ อใจของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของสารนิพนธที่ตนไดทํา กรณีที่
นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผา นใหนกั ศึกษายืน่ คํารองขอสอบใหมไดอีก ๑ ครั้งภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการสอบ
สารนิพนธกําหนด มิฉะนัน้ ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียน
สารนิพนธและจัดทําสารนิพนธภายใตหวั ขอใหมพรอมทัง้ เริ่มขั้นตอนการทําสารนิพนธใหมทั้งหมด ทั้งนี้
การยื่นคํารองขอสอบสารนิพนธครั้งที่ ๒ นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) ใหประธานกรรมการสอบสารนิพนธรายงานผลการสอบผานหัวหนาภาควิชา
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหนับจากวันสอบ
ขอ ๖๔ นักศึกษาตองสงสารนิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบสารนิพนธลงนาม
ครบถวนทุกคน จํานวน ๓ เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลสารนิพนธและบทคัดยอตามรูปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองไมขัดแยง
กับการตัดสินผลการสอบสารนิพนธในขอ ๖๓ ในกรณีที่นกั ศึกษามีขอผูกพันตองมอบสารนิพนธใหแก
หนวยงานใดใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ ๖๕ การยกเลิกผลการสอบสารนิพนธ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมสารนิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธลงนามครบถวนทุกคน พรอมแผนบันทึกขอมูลสารนิพนธครบถวนภายในเวลาที่กําหนดตามขอ
๖๓(๑.๑) หรือขอ ๖๓(๑.๒) บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลสารนิพนธที่ลงทะเบียน
ผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและ
เริ่มขั้นตอนการทําสารนิพนธใหมทั้งหมด
ขอ ๖๖ นักศึกษาที่สอบสารนิพนธแลว แตยงั ไมสงสารนิพนธที่มลี ายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธลงนามครบถวนทุกคนตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษา
ผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ตองไมขัดแยง
กับระยะเวลาในขอ ๖๕
ขอ ๖๗ สารนิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาเปนสารนิพนธ
ฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ ขอรับปริญญา
-๒๘-

หมวดที่ ๑๐
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขอ ๖๘ การสําเร็จการศึกษา
(๑) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนดังนี้
(๑.๑) ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรและสอบผานตามเกณฑที่
กําหนดในหมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
(๑.๒) สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑทกี่ ําหนด
ในขอ ๓๖
(๑.๓) มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กําหนดตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๑.๔) มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กาํ หนดในขอ ๑๓
(๑.๕) ปฏิบัติตามขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร
(๒) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก
(๒.๑) กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒.๒) สอบวิทยานิพนธผาน/เปนทีพ่ อใจ
(๒.๓) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตามขอกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๒.๔) แผน ก แบบ ก ๑ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี มิ พในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
(๒.๕) แผน ก แบบ ก ๒ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
(๓) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
(๓.๑) กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม
โดยไมนับ
หนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๓.๒) สอบประมวลความรูผาน/เปนที่พอใจ
(๓.๓) กรณีที่มีการทําสารนิพนธ ตองสอบสารนิพนธผาน/เปนที่พอใจ และสง
รูปเลมสารนิพนธฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลสารนิพนธ
ตามรูปแบบทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
-๒๙-

(๔) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๔.๑) สอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนทีพ่ อใจ
(๔.๒) สอบวิทยานิพนธผาน/เปนทีพ่ อใจ
(๔.๓) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตามขอกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๔.๔) แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี มิ พในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
(๔.๕) แบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี มิ พในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ ๖๙ การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรตอ
สภามหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ ๖๘
(๒) ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถวน
(๓) ชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใด ๆ ในมหาวิทยาลัย
(๔) เปนผูไ มอยูระหวางถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษาหรือระหวางการพิจารณาความผิด
(๕) มีความประพฤติเหมาะสม
หมวดที่ ๑๑
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ขอ ๗๐ ใหคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดระบบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรแตละหลักสูตรใหชัดเจน และตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางนอยทุก ๕ ป

-๓๐-

หมวดที่ ๑๒
บทเฉพาะกาล
ขอ ๗๑ การดําเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ และยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จในขณะที่ขอ บังคับนี้มีผลใชบงั คับ ใหดําเนินการหรือปฏิบัตกิ ารตอไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ
มติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวาจะดําเนินการ
หรือปฏิบัติการแลวเสร็จ
ขอ ๗๒ สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชบงั คับตามขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่
แกไขเพิม่ เติม จนกวาจะไมมนี ักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตกอนปการศึกษา ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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