ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
-----------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 สภามหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ในการประชุ มครั้งที่ 4 ปี การศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2556 มีมติเห็นสมควรให้วางข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศใช้เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อประกาศอื่ นใดที่ขดั แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้เป็ นอันยกเลิกและให้ใช้
ข้อบังคับนี้บงั คับแทน
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง หน่ วยงานที่จดั การเรี ยนการสอนระดับบัณฑิ ตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
“คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย” หมายถึง ผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย
“คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายถึง คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ดา้ นบริ หารและ
ตัดสิ นใจในงานของบัณฑิตวิทยาลัย
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ กลัน่ กรอง ตรวจสอบ และ
ให้ความเห็นชอบด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
“ผูอ้ านวยการหลักสู ตร” “หัวหน้าโครงการ” หมายถึง ผูร้ ับผิดชอบในการบริ หาร
หลักสู ตรหรื อโครงการนั้น ๆ
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ทางด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง ผูท้ ี่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสู ตร
“นักศึกษาพิเศษ” หมายถึง ผูท้ ี่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าสามารถเข้าศึกษาในรายวิชาที่
ขอศึกษาได้โดยมีหรื อไม่มีการประเมินผลการเรี ยน
ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
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ระบบการศึกษา
บัณฑิ ตวิทยาลัยอานวยการศึกษาด้วยวิธีการประสานงานด้านวิชาการระหว่าง คณะ/แผนกอิสระ
หรื อภาควิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะอานวยการศึกษาวิชาในด้านที่ตนรับผิดชอบให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6. ระบบการศึกษาในหนึ่ งปี การศึกษาใช้ระบบทวิภาค จะแบ่งออกเป็ นสองภาคการศึกษา
ปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าสัปดาห์
และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สอง โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าแปดสัปดาห์
แต่ให้เพิม่ ชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
การศึกษาในบางหลักสู ตรที่ตอ้ งเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่ งมีระบบ
การศึกษาแตกต่างไปจากนี้ นกั ศึกษาต้องศึกษาตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น และมหาวิทยาลัยจะ
ทาการเทียบให้ การรับโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกันสามารถเทียบเคียงได้
ในกรณี ที่หลักสู ตรจัดให้มีการศึกษายังต่างประเทศในลักษณะการดูงาน การสัมมนา หรื อ
การศึกษาเป็ นรายเทอม นักศึกษาต้องไปศึกษายังสถานศึกษาและตามภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 2
หลักสู ตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ข้อ 7. หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบ
สี่ หน่วยกิต
ข้อ 8. หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต การจัดหลักสู ตรแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผน
8.1 แผน ก มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ
้ ยกว่าสามสิ บหกหน่วยกิตโดย
มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์อย่างน้อยสิ บสองหน่วยกิต หรื อทาเฉพาะวิทยานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บหก
หน่วยกิต
8.2 แผน ข มีจานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ
้ ยกว่าสามสิ บหกหน่วยกิ ต
โดยมีรายวิชาการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่าสามหน่วยกิตและไม่เกินหกหน่วยกิต
ข้อ 9. หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต การจัดหลักสู ตรการศึกษามีจานวนหน่วยกิตรายวิชาไม่นอ้ ย
กว่าสิ บสองหน่ วยกิ ต และจานวนหน่ วยกิ ตวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่าสามสิ บหกหน่ วยกิ ต หรื อทาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่าสี่ สิบแปดหน่วยกิต
ข้อ 10. การจัดหลักสู ตรในระดับบัณฑิตศึกษาแยกเป็ น 4 ลักษณะ คือ หลักสู ตรภาษาไทย
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ หลักสู ตรนานาชาติ และหลักสู ตรสองภาษา

-3ข้อ 11. นักศึกษาทุกหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษาจะต้องเลือกหลักสู ตรที่ ศึกษาตั้งแต่สมัครเข้า
ศึกษา และภายใต้สภาวะปกติไม่สามารถย้ายหลักสู ตรได้ เว้นแต่มีเหตุอนั ควรซึ่ งต้องได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 12. นักศึ กษาปริ ญญามหาบัณฑิ ตจะต้องเลื อกแผนการศึกษาไม่ช้ากว่าภาคการศึ กษาที่ หนึ่ ง
ของปี การศึกษาที่สองนับจากปี ที่เข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากมีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ตอ้ งเปลี่ ย น
แผนการศึ ก ษาให้ นัก ศึ ก ษายื่ น เรื่ อ งขออนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ให้ เ สร็ จ สิ้ น ก่ อ นการ
ลงทะเบียนเรี ยนประจาภาคการศึกษานั้น ๆ
หมวดที่ 3
คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ข้อ 13. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
13.1 ไม่เป็ นผูท
้ ี่มีโรคติดต่ออย่างร้ ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียน
หรื อขัดขวางการศึกษา
13.2 ไม่ เป็ นผูท
้ ี่ มีความประพฤติ เสื่ อมเสี ยอย่างร้ ายแรงหรื อถู กคัดชื่ อออกหรื อถู กไล่
ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
13.3 ผูส
้ มัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาขั้น
ปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึ กษาทั้งในและ/หรื อต่างประเทศ ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
รับรอง
13.4 ผูส
้ มัค รเข้า ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาขั้น
ปริ ญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสู ตรไม่ต่ ากว่า 2.50 จากสถาบันอุดมศึกษาในและ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองสาหรับผูส้ มัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
2.50 อาจสมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิ ตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็ นราย
กรณี
13.5 ผูส
้ มัค รเข้า ศึ ก ษาในระดับปริ ญญาดุ ษ ฎี บ ัณฑิ ต ต้อ งเป็ นผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาขั้น
ปริ ญ ญาโท โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลัก สู ต รในระดับ ปริ ญ ญาโทไม่ ต่ า กว่า 3.50 จาก
สถาบันการศึ กษาในประเทศหรื อต่างประเทศที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษารับรอง สาหรับ
ผูส้ มัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.50 อาจสมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็ นรายกรณี ไป
13.6 ผูส
้ มัครเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต ต้องแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
(TOEFL) ที่ ไม่น้อยกว่า 550 หรื อ 213 คะแนนในการสอบด้วยคอมพิ วเตอร์ ยกเว้นผูส
้ มัครที่เป็ นชาว
ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ไม่ตอ้ งแสดงผลการสอบนี้
13.7 ผูส
้ มัครเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ตอาจถูกกาหนดให้แสดงคุณสมบัติ
พิเศษบางด้าน เช่น ด้านการวิจยั เป็ นต้น
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วิทยาลัยอาจกาหนดให้ผสู ้ มัครที่ผา่ นการสอบคัดเลือกเรี ยนวิชาเสริ มพื้นฐานในหลักฐานที่จะเข้าศึกษาหรื อ
วิชาภาษาอังกฤษตามความจาเป็ นโดยไม่นบั หน่วยกิ ต และต้องสอบผ่านวิชาที่กาหนดให้เรี ยนดังกล่าวก่อน
การลงทะเบียนเรี ยนวิชาที่ต่อเนื่องในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
13.8

หมวดที่ 4
การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา
ข้อ 14. การรับบุคคลเข้าศึกษาใช้วธิ ีการสอบคัดเลือกซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับ การคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 15. การคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึ กษาหลังจากการสอบคัดเลื อกเสร็ จสิ้ นแล้ว แต่ยงั ไม่เปิ ดภาค
การศึกษาปกติสามารถกระทาได้โดยได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 5
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรี ยน
ข้อ 16. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
16.1 ผูท
้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน
เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.2 ผูส
้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็ นนักศึกษาของหลักสู ตรสาขาวิชาใด ต้องขึ้น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาและปฏิบตั ิตามระบบการศึกษาของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น
16.3 ผูท
้ ี่ได้รับการคัดเลื อกเข้าเป็ นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาต่อเมื่อได้ข้ ึน
ทะเบียนนักศึกษาแล้ว โดยต้องนาหลักฐานต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ไปรายงานตัวต่อฝ่ ายรับสมัครนักศึกษาพร้อม
ทั้งชาระค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุ งและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.4 ผูท
้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวัน เวลาที่
กาหนดจะต้องแจ้งเหตุ ขดั ข้องให้ฝ่ ายรั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาทราบล่ วงหน้า เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรก่ อนวันขึ้ น
ทะเบียนนักศึกษา และได้รับอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการฝ่ ายรับสมัครนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้อ 17. การลงทะเบียนเรี ยน
17.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนวิ ชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็ จ
สิ้ นก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น ๆ
17.2 ในกรณี ที่มีเหตุสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศปิ ดวิชาใดวิชาหนึ่ ง หรื อจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ การประกาศปิ ดวิชาที่มีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนไป
แล้วจะต้องกระทาภายในเจ็ดวันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อภายในสามวันนับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อน
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และไม่เกินสิ บห้าหน่วยกิ ต สาหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่า 3.25 แต่ไม่ต่ากว่า 3.00 จะ
ลงทะเบี ยนเรี ย นสิ บ ห้า หน่ วยกิ ตในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ไ ด้ตอ้ งท าเรื่ องขออนุ ม ตั ิ จากคณบดี บ ณ
ั ฑิ ต
วิทยาลัย ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกินหกหน่วยกิต
17.4 การลงทะเบียนเรี ยนต่ากว่าที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติ จะกระทาได้ในภาค
การศึกษาสุ ดท้ายของการศึกษา หรื อในกรณี อื่นใดที่มีเหตุผลสมควรและต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย
17.5 การลงทะเบียนเรี ยนสู งสุ ดตามข้อ 17.3 ให้นบ
ั รวมถึงลักษณะวิชาที่ตอ้ งเรี ยนเสริ ม
พื้นฐานโดยไม่นบั หน่วยกิตด้วย
17.6 การลงทะเบียนเรี ยนที่ ไม่เป็ นไปตามข้อ 17.3 ถ้าเป็ นกรณี ที่ลงทะเบียนเรี ยนต่ า
กว่าที่ขอ้ บังคับกาหนดให้ถือว่าเป็ นโมฆะทุกวิชา ถ้าเป็ นกรณี ที่ลงทะเบียนเรี ยนสู งกว่าที่ขอ้ บังคับกาหนดวิชา
สุ ดท้ายที่ลงทะเบียนเรี ยนจะเป็ นโมฆะ
17.7 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่าง ๆ นักศึ กษาจะต้องลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาพื้นความรู ้
(Prerequisite) ก่อนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
17.8 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่พร้อมชาระค่าเล่า
เรี ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ไม่อาจลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเองจะต้อง
ทาใบมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงทะเบียนเรี ยนแทน
17.9 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในลักษณะวิชาใดวิชาหนึ่ งเป็ นการเสริ มความรู ้ โดย
ไม่ตอ้ งมีการวัดผลในลักษณะวิชานั้นได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิ
จากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย และต้องชาระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และมีการบันทึก NC (Non Credit) ในใบรายงานผลการศึกษา
17.10 การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม นักศึกษาที่สอบได้หน่ วยกิ ตครบ
ตามหลักสู ตรแต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 ให้ลงทะเบียนเรี ยนวิชาที่นกั ศึกษาเคยสอบได้ลาดับขั้นต่า
กว่า B ลงไป หรื อลงทะเบียนเรี ยนวิชาใหม่ที่เปิ ดสอนในระดับเดียวกันกับวิชาที่อยูใ่ นหลักสู ตร โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ จะมีหน่วยกิต
สะสมได้ไม่เกินห้าสิ บสี่ หน่วยกิต
17.3

หมวดที่ 6
การขอเพิม่ วิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา
การขอเพิ่มวิชา (Adding) ให้กระทาได้ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา

ข้อ 18.
ทุกภาคการศึกษา
ข้อ 19. การขอลดวิชา (Dropping) ให้กระทาได้ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ทุกภาคการศึกษา

-6ข้อ 20. การขอเพิ่มวิชา การขอลดวิชา รายวิชานั้นต้องไม่ขดั กับจานวนหน่วยกิตตามข้อ 17.3
ข้อ 21. การขอเพิกถอนวิชา (Withdrawal)
21.1 การขอเพิกถอนวิชา จะกระทาได้เมื่อพ้นสามสัปดาห์นบ
ั จากวันสิ้ นสุ ดการสอบ
กลางภาคการศึกษาที่หนึ่งหรื อภาคการศึกษาที่สอง หรื อเมื่อพ้นสัปดาห์แรกนับจากวันสิ้ นสุ ดการสอบกลาง
ภาคการศึกษาฤดูร้อนจนถึงวันสุ ดท้ายของการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ ลักษณะวิชาที่ขอเพิกถอน
นั้นจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา
21.2 การขอเพิ กถอนวิช าหลัง ระยะเวลาที่ ก าหนด สามารถกระทาได้โดยนัก ศึ ก ษา
จะต้องทาคาร้องขออนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถ้าได้รับอนุ มตั ิให้เพิกถอนได้ลกั ษณะ
วิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ถ้าไม่ได้รับอนุมตั ิให้เพิกถอนนักศึกษาจะต้องศึกษาลักษณะวิชานั้น
ต่อไป
หมวดที่ 7
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
ข้อ 22. นักศึกษาสามารถเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งการศึกษาในระบบจะเป็ นการเทียบวิชาและโอนหน่ วยกิ ตของนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ส่ วนการศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็ นการโอนความรู ้และให้หน่วยกิตเข้าสู่ การศึกษาในระบบตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
การศึกษาในระบบ
22.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอเทียบโอนและเกณฑ์การเทียบโอน
22.1.1 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
22.1.2 เป็ นหรื อเคยเป็ นนั ก ศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
ซึ่ งส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
22.1.3 ไม่ เ ป็ นผู ้ที่ ถู ก คัด ชื่ อ ออกหรื อ ถู ก ไล่ อ อกจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเดิ ม
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินยั
22.1.4 หากเป็ นนักศึกษาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น นักศึกษาจะต้อง
ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
22.1.5 ผูอ้ านวยการหลักสู ตรจะเป็ นผูพ
้ ิจารณารายละเอียดวิชาและทดสอบ เพื่อ
เทียบโอนหน่วยกิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
22.1.6 การเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตจะกระทาได้ในกรณี ที่นกั ศึกษาสอบ
ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรื อแต้มระดับคะแนน 3.00 หรื อเทียบเท่าหรื อระดับคะแนนตัวอักษร
S
22.1.7

หน่วยกิตรวมของหลักสู ตรที่รับโอน

จานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวน
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จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยกาหนด
22.1.9 การค านวณคะแนนเฉลี่ ย สะสมเพื่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้รั บ
ปริ ญญาของมหาวิท ยาลัย จะค านวณคะแนนเฉลี่ ย สะสมเฉพาะผลการศึ ก ษาของลัก ษณะวิชาที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
อนึ่ ง ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต หากเข้าศึ กษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาเดี ยวกันหรื อสาขาที่สัมพันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่ วยกิ ตได้ไม่เกิ นร้ อยละสี่ สิบ
ของหลักสู ตรที่จะเข้าศึกษา
22.2 เอกสารที่ตอ้ งนามาแสดง
22.2.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้
เป็ นทางการ
22.2.2 รายละเอียดประจาวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษา
เดิม
22.2.3 หนังสื อรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
22.3 ผูท
้ ี่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อจะต้องติดต่อแสดงความจานงต่อ
ฝ่ ายรับสมัครนักศึกษาล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ขอเทียบโอน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
22.4 การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
22.4.1 เป็ นผูท
้ ี่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วสามารถ
เทียบความรู ้เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรของสาขาวิชาที่นกั ศึกษาเข้าศึกษา
22.4.2 การเที ย บประสบการณ์ จ ากการท างานให้ ค านึ ง ถึ ง ความรู ้ ที่ ไ ด้จ าก
ประสบการณ์เป็ นหลัก
22.4.3 ผูอ้ านวยการหลัก สู ต รจะเป็ นผูพ
้ ิจารณารายละเอี ยดในแต่ล ะวิช าหรื อ
กลุ่มรายวิชา วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิ นของการประเมิน เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
22.4.4 ผลการประเมิ นต้องได้ไม่ ต่ ากว่าระดับ คะแนนตัวอักษร B หรื อแต้ม
ระดับคะแนน 3.00 หรื อเทียบเท่า หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S และการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อการ
สาเร็ จการศึกษาจะคานวณเฉพาะผลการศึกษาและวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
22.4.5 จานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินเก้าหน่วยกิต
22.4.6 การบันทึกผลการเรี ยนให้บน
ั ทึกตามวิธีการประเมิน ได้แก่
- หน่วยกิ ตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนั ทึก “CS” (Credits
22.1.8

from Standardized Test)
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“CE” (Credits from Exam)

- หน่ วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั ขึ้น โดยหน่วยงาน
อื่นที่ไม่ใช่ สถาบันอุดมศึกษาให้บนั ทึ ก “CT” (Credits from
Training)

- หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงานให้บนั ทึก “CP”
(Credits from Portfolio)

หมวดที่ 8
นักศึกษาพิเศษ
ข้อ 23. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาพิเศษจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
23.1 ผูส
้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาพิเศษ ต้องแสดงความจานงต่อฝ่ ายรับสมัครนักศึ กษา
ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิ ดภาคการศึกษา โดยระบุวชิ าที่ขอเข้าศึกษาพร้อมเหตุผลในการ
ขอเข้าศึกษา
23.2 นัก ศึ ก ษาพิเศษจะต้องลงทะเบี ย นเรี ยนตามลัก ษณะวิช าที่ ได้รับ อนุ มต
ั ิ พร้ อมทั้ง
ชาระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้
23.2.1 ค่าเล่าเรี ยนตามจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรี ยน
23.2.2 ค่าบารุ งการศึกษา
23.2.3 ค่าบารุ งห้องสมุด
23.2.4 ค่าบารุ งห้องพยาบาล
23.2.5 ค่าประกันความเสี ยหาย
ค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะเรี ยกเก็บในอัตราเดียวกับที่เก็บ
จากนักศึกษารุ่ นปี การศึกษานั้น ๆ
23.3 การเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดสิ ทธิ์ ที่จะทาให้มีสถานภาพเป็ น
นักศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย ยกเว้นจะได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 9
ค่าเล่าเรี ยนและการขอคืนค่าเล่าเรี ยน
ข้อ 24. ค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 25. การขอคืนค่าเล่าเรี ยน
25.1 นักศึกษามีสิทธิ์ ขอคืนค่าเล่าเรี ยนได้เต็มจานวนในวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิ ด
25.2 นัก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ขอคื นค่า เล่ า เรี ย น ค่ า บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มได้เต็ ม จานวน
สาหรับผูท้ ี่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบภายหลังการลงทะเบียนเรี ยนว่าพ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

-9นักศึกษาที่ขอลดวิชาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 19 มีสิทธิ์ ขอคืนค่าเล่าเรี ยน
ตามจานวนหน่วยกิตของวิชานั้นได้ร้อยละสี่ สิบ
25.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่
หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีสิทธิ์ ที่จะขอคืนเงินค่าเล่าเรี ยนวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนได้ร้อยละสี่ สิบ
25.3

หมวดที่ 10
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 26. กาหนดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องเรี ยนให้ได้หน่วยกิตครบ
ตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้
26.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสามปี การศึกษา
26.2 ปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินห้าปี การศึกษา
26.3 ปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินหกปี การศึกษา
ข้อ 27. ในการขอต่ออายุการศึ กษา นักศึ กษาต้องยื่นคาร้ องต่อบัณฑิ ตวิทยาลัยสองเดื อนก่ อน
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการศึกษาในข้อ 26 ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณา
เป็ นรายกรณี เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิการขอต่ออายุเวลาศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งปี การศึกษา
ข้อ 28. หากนักศึกษาไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ ได้รับอนุ มตั ิตามข้อ 27
โดยมีเหตุจาเป็ นอย่างยิง่ อธิ การบดีอาจเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิขยายระยะเวลาการศึกษาต่อไป
ได้
หมวดที่ 11
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 29. การวัดผลการศึกษา
29.1 การวัดผลการศึ ก ษาอาจกระทาได้โดยการสอบเก็ บคะแนนกลางภาคและสอบ
ปลายภาคเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหรื อการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรื อทารายงานตามที่อาจารย์ผสู้ อน
กาหนดให้
29.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 10 ระดับ
A
Excellent
ดีเลิศ
= 4.00
A- Very Good ดีมาก
= 3.67
B+ Good
ดี
= 3.33
B
Fairly Good ดีพอใช้
= 3.00
B- Almost Good เกือบดี
= 2.67
C+ Fair
พอใช้
= 2.33
C
Almost Fair เกือบพอใช้ =
2.00
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= 1.67
D
Very Poor
ใช้ไม่ได้
= 1.00
F
Failed
ตก
= 0
นอกจากนี้ยงั มีสัญลักษณ์อื่น ๆ ดังนี้
W Withdrawal เพิกถอน
S
Satisfactory เป็ นที่น่าพอใจ
U Unsatisfactory ไม่เป็ นที่น่าพอใจ นักศึกษาต้องเรี ยนซ้ าเพื่อเปลี่ ยน U ให้
เป็ น S
NC Non Credit เรี ยนโดยไม่นบ
ั หน่วยกิต
I
Incomplete ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์
P
Passed
ผ่าน
และเพิ่มสัญลักษณ์สาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) หมายความว่า หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน
CE (Credits from Exam)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
CT (Credits from Training)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั ขึ้น โดย
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
CP (Credits from Portfolio)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการ
เสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
อักษร I เป็ นสัญลักษณ์ ที่แสดงว่าการประเมินผลลักษณะวิชาของนักศึกษายังไม่เสร็ จ
สมบูรณ์ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยบางประการ นักศึกษาจะต้องดาเนิ นการขอประเมินผลการแก้อกั ษร I ให้เป็ น
ลาดับขั้นสมบูรณ์ภายในสี่ สัปดาห์นบั จากวันสุ ดท้ายของการสอบปลายภาคนั้น หากพ้นกาหนดดังกล่าวทาง
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I ให้เป็ น F ยกเว้นในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ไว้แต่ยงั เขียนไม่
เสร็ จ หรื อไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์ ให้บนั ทึกอักษร I ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา
ในกรณี ที่ใช้วธิ ีศึกษาในห้องเรี ยน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิ บของ
เวลาศึกษาทั้งหมดในแต่ละลักษณะวิชา มิฉะนั้นจะหมดสิ ทธิ์ เข้าสอบปลายภาคในลักษณะวิชานั้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ผสู ้ อนวิชานั้น ในกรณี ที่นกั ศึกษาหมดสิ ทธิ์ เข้าสอบปลายภาคมหาวิทยาลัยจะบันทึก
W ในวิชาดังกล่าว
29.3 การนับหน่วยกิตที่สอบได้ (Credit Earned) ให้นบ
ั เฉพาะหน่วยกิตของลักษณะ
วิชาที่ได้ค่าระดับตั้งแต่ C- ขึ้นไปเท่านั้น ลักษณะวิชาที่ได้ค่า D หรื อ F ถือว่าไม่ผา่ นและต้องนามาคานวณ
คะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
C-

Poor
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นักศึกษาที่สอบลักษณะวิชาบังคับได้ D หรื อ F จะต้องลงทะเบียนเรี ยนลักษณะ

29.5

การวัดผลการศึ ก ษาของนัก ศึ กษาทุ กลัก ษณะวิชาทุ กครั้ ง จะบัน ทึกไว้ในใบ

วิชานั้นซ้ าอีก
รายงานผลการศึกษา
การวัดผลของการจัดสอนวิชาเสริ มพื้นฐานให้ใช้สัญลักษณ์ S หรื อ U และไม่นา
ผลการสอบไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
29.7 การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู ้ ของนักศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิต และ
การสอบวัดคุณสมบัติของปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้ใช้สัญลักษณ์ P (Passed) คือ ผ่าน หรื อ F (Failed) คือ
ตกหรื อไม่ผา่ น และไม่นาผลการสอบไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
29.8 นักศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิ ตที่ไม่ผา่ นการสอบป้ องกันเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ตาม
แผน ก และแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปศึกษาตามแผน ข แทนให้เปลี่ยนค่าคะแนนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั้นเป็ น W (Withdrawal)
29.9 การประเมิ น ผลการสอบป้ องกัน เค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะใช้ ค่ า คะแนน P
(Passed) หรื อ F (Failed) และไม่นาผลการสอบไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
29.10 การวัดผลวิทยานิ พนธ์ให้ใช้ค่าระดับ S หรื อ U และไม่นาผลการสอบไปคานวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณี ที่วทิ ยานิพนธ์ยงั ไม่เสร็ จสมบูรณ์ ให้กาหนดค่าคะแนนหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์ที่ลง
ไว้เป็ น I (Incomplete) และจะเปลี่ยนเป็ น S (Satisfactory) หรื อ U (Unsatisfactory) ในภายหลังเมื่อ
วิทยานิพนธ์เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
29.6

หมวดที่ 12
การสอบประมวลความรอบรู้และวิทยานิพนธ์
ข้อ 30. การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)
30.1 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิตที่เลือกศึกษาในแผน ข ต้องสอบการสอบ
ประมวลความรอบรู้
30.2 มหาวิ ท ยาลัย จะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ เ หมาะสมเพื่ อ
ดาเนินการจัดสอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน
30.3 มหาวิ ท ยาลัย จะจัด ให้ มี ก ารสอบประมวลความรอบรู ้ ปี ละสามครั้ งในเดื อ น
สิ งหาคม พฤศจิกายน และเมษายน โดยจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้าก่อน
วันสอบอย่างน้อยสองเดือน
30.4 นักศึกษาจะทาการสอบประมวลความรอบรู ้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
30.4.1 ศึกษาวิชาครบตามหลักสู ตร ทั้งนี้ ไม่นบ
ั รวมรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
30.4.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของลักษณะวิชาทั้งหมดที่ศึกษามาไม่ต่ากว่า 3.00

- 12 นักศึกษาจะสอบประมวลความรอบรู ้ได้ไม่เกินสามครั้งและการสอบผ่านจะต้อง
สอบได้ไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิ บ อนึ่ง ถ้าการสอบแบ่งออกเป็ นหลายหมวดในการสอบครั้งที่สองหรื อครั้งที่
สาม ให้สอบเฉพาะหมวดที่สอบไม่ผา่ น
30.6 นัก ศึ ก ษาที่ ส อบไม่ ผ่ า นตามจ านวนครั้ งที่ ก าหนดจะต้อ งพ้น สภาพการเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 31. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
31.1 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตต้องสอบวัดคุณสมบัติ
31.2 มหาวิ ท ยาลัย จะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบัติ ซึ่ งประกอบด้ว ย
คณะกรรมการที่ปรึ กษาจานวนไม่ต่ากว่าห้าคน คือ
31.2.1
หัวหน้าโครงการปริ ญญาเอก เป็ นประธาน
31.2.2
อาจารย์ที่ปรึ กษา
31.2.3
ผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคน
31.2.4
ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในกรณี จาเป็ น การสอบวัดคุ ณสมบัติอาจถู กกาหนดขึ้ น ณ มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศซึ่ งไม่อาจมีผแู ้ ทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่ วมเป็ นกรรมการได้ มหาวิทยาลัยจะ
แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเพื่อทาหน้าที่แทน
31.3 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง โดยจะประกาศ
วัน เวลาและสถานที่สอบให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อยสองเดือน
31.4 นักศึกษาที่จะเข้าสอบวัดคุ ณสมบัติตอ
้ งเป็ นนักศึกษาที่ได้ศึกษาครบทุกวิ ชาแล้ว
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และผ่านการทดสอบความสามารถในการทาวิจยั (ถ้ามี) แล้ว
31.5 นักศึกษาจะสอบวัดคุณสมบัติในส่ วนที่เป็ นข้อเขียนได้ไม่เกินสองครั้ง
31.6 นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุ ณสมบัติในส่ วนที่ เป็ นการสอบปากเปล่ าเมื่ อสอบผ่าน
ส่ วนที่เป็ นข้อเขียนแล้ว คณะกรรมการดาเนิ นการสอบจะเป็ นผูก้ าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ โดยการ
สอบปากเปล่าให้สอบได้ไม่เกิ นสองครั้ง นักศึ กษาที่ สอบผ่านจะเป็ นนักศึ กษาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต (Doctoral
Candidate) และได้รับอนุ มตั ิให้ลงทะเบียนเพื่อเริ่ มทาวิทยานิ พนธ์ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นตามที่กาหนด
จะต้องพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อ 32. การทาวิทยานิพนธ์
32.1 ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
32.1.1 นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ก สามารถลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ครบ
ตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสู ตรกาหนดในภาคเรี ยนแรก หรื อลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์อย่างน้อยสามหน่วยกิต
ในภาคเรี ยนแรกและลงทะเบี ยนตามจานวนที่ ตอ้ งการได้ในภาคเรี ยนต่อ ๆ ไป เพื่อให้ครบตามจานวนที่
หลักสู ตรกาหนด
30.5
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ภาคการศึกษาปกติโดยเรี ยนวิชาบังคับและวิชาเฉพาะสาขามีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าหน่วยกิต และ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
32.1.3 นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละไม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นเรี ย น
ลักษณะวิช าอื่ นในภาคการศึ ก ษาปกติ ใ ห้เสี ย ค่า ธรรมเนี ย มเพื่อรั ก ษาสถานภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาทุ ก ภาค
การศึกษา เป็ นจานวนเงินเท่ากับหนึ่งหน่วยกิตวิทยานิพนธ์จนกว่าจะส่ งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
32.1.4 เมื่ อ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ์ แ ล้ว ให้นัก ศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาเพื่อขออนุ มตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการที่ปรึ กษาต้องประกอบไปด้วยอาจารย์ประจาหนึ่งคน และ
อาจารย์พิเศษที่สอนอยู่ในบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพหรื อบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชาหนึ่งคน โดยคณะกรรมการที่ปรึ กษาแต่ละคนจะรับเป็ นที่ปรึ กษาการจัดทาวิทยานิ พนธ์ให้นกั ศึกษา
ได้ไม่เกินห้าคน
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรหรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย
จะเข้าร่ วมเป็ นกรรมการที่ปรึ กษาโดยตาแหน่ง
คณะกรรมการที่ปรึ กษาจะทาหน้าที่พิจารณาอนุ มตั ิหัวข้อวิทยานิ พนธ์
โดยมีผอู้ านวยการหลักสู ตรหรื อผูแ้ ทนซึ่งได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นประธานให้นกั ศึกษาเสนอ
และสอบป้ องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษา
การสอบป้องกันเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
32.1.5 นัก ศึ ก ษาต้อ งสอบป้ องกัน เค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น ในภาค
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนหน่วยกิ ตวิทยานิ พนธ์ ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่สามารถดาเนิ นการดังกล่าวให้เสร็ จ
สิ้ นได้ภายในเวลาที่กาหนด ให้นกั ศึกษายื่นคาร้องขอผ่อนผันได้เป็ นคราว ๆ ไป ในกรณี ที่นกั ศึกษาสอบ
ป้ องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผา่ นให้มีสิทธิ์ สอบได้อีกหนึ่งครั้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นตามกาหนดจะต้อง
เปลี่ยนไปศึกษาในแผน ข แทน
การสอบวิทยานิพนธ์
32.1.6 เมื่ อ บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย อนุ ม ต
ั ิ เค้าโครงวิทยานิ พ นธ์และอาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ ให้นกั ศึกษาดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เมื่อเสร็ จแล้วให้เสนอขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมวิทยานิพนธ์ตามจานวนที่บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกาหนด
32.1.7 การพิ ม พ์วิท ยานิ พ นธ์ ให้ใ ช้รูป แบบตามที่ ก าหนดในคู่ มื อการพิ ม พ์
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
32.1.8 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิ พนธ์โดยมี
ผูอ้ านวยการหลัก สู ตรหรื อผูแ้ ทนที่ ได้รับ มอบหมายจากบัณฑิ ตวิทยาลัยทาหน้าที่ ประธาน ประกอบด้วย
32.1.2
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วิทยานิ พนธ์ไม่ผา่ นในครั้งแรกให้มีสิทธิ์ สอบได้อีกหนึ่ งครั้งภายในเวลาสามเดื อนนับจากวันสอบแต่ไม่เร็ ว
กว่าหนึ่งเดือน หากพ้นเวลาสามเดือนให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิผอ่ นผันเวลา
32.1.9 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิ พนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็ นชอบขั้น
สุ ดท้ายจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ทุกคน ก่อนวันสอบวิทยานิ พนธ์อย่าง
น้อยหนึ่งเดือน
32.1.10 ในกรณี ที่ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ อนุ ม ต
ั ิ ให้นักศึ กษาผ่านการ
สอบปากเปล่าวิทยานิ พนธ์นกั ศึกษาต้องส่ งวิทยานิ พนธ์ให้บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยตรวจรู ปแบบก่อนที่จะนาไปเข้า
เล่ ม และให้ส่งวิทยานิ พนธ์ ฉ บับสมบูรณ์ พ ร้ อมบทคัดย่อตามจานวนที่ บ ณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยกาหนดให้บณ
ั ฑิ ต
วิทยาลัยภายในสามสัปดาห์นบั จากวันผ่านการสอบปากเปล่า ทั้งนี้ ให้ถือวันที่นกั ศึกษาส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นวันที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์
32.1.11 นัก ศึ ก ษาต้อ งมี ส ถานภาพเป็ นนั ก ศึ ก ษาในวัน ส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ
สมบูรณ์
32.2 ระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
32.2.1 นัก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ตอ
้ งผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
เป็ นนักศึกษาดุษฎีบณั ฑิตแล้ว
32.2.2 นัก ศึ ก ษาจะต้องลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ค รั้ งแรกไม่ น้อยกว่า สิ บ สอง
หน่วยกิ ต ในภาคการศึกษาปกติที่นกั ศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์และไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
อื่น ให้เสี ยค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาเป็ นจานวนเงิ นเท่ากับค่า
หน่วยกิตหนึ่งหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ จนกว่าจะส่ งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
32.2.3 เมื่ อ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ์ แ ล้ว ให้นัก ศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาเพื่อขออนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วยคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิและผูแ้ ทน
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวนรวมไม่นอ้ ยกว่าห้าคน โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการที่ปรึ กษาต้องประกอบไปด้วยหัวหน้าโครงการปริ ญญาเอก
หรื อผูแ้ ทนหนึ่งคน อาจารย์ที่ปรึ กษาหนึ่งคน ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งอาจเป็ นอาจารย์ในโครงการปริ ญญาเอกหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน และผูแ้ ทนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หนึ่งคน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาจะทาหน้าที่พิจารณาอนุ มตั ิหัวข้อวิทยานิ พนธ์
โดยมีหวั หน้าโครงการปริ ญญาเอกหรื อผูแ้ ทนซึ่ งได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นประธาน และให้
นักศึกษาเสนอและสอบป้ องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Dissertation Proposal) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
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32.2.4 นัก ศึ ก ษาต้อ งสอบป้ องกัน เค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น ในภาค
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนหน่วยกิ ตวิทยานิ พนธ์ ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่สามารถดาเนิ นการดังกล่าวให้เสร็ จ
สิ้ นภายในเวลาที่กาหนด ให้นกั ศึกษายื่นคาร้องขอผ่อนผันได้ แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่เกินกว่าหนึ่ งปี การศึกษานับ
จากวันที่นกั ศึกษาสอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ ในกรณี ที่นกั ศึกษาสอบป้ องกันเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ไม่
ผ่านให้มีสิทธิ์ สอบได้อีกหนึ่งครั้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นตามกาหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
32.2.5 เมื่อบัณฑิ ตวิทยาลัยอนุ มต
ั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้นกั ศึกษาดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เมื่อ
เสร็ จสิ้ นแล้วให้เสนอขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมวิทยานิพนธ์ตามจานวนที่บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกาหนด
32.2.6 การพิ ม พ์วิท ยานิ พ นธ์ ให้ใ ช้รูป แบบตามที่ ก าหนดในคู่ มื อการพิ ม พ์
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
32.2.7 บัณฑิ ต วิท ยาลัย จะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบปากเปล่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ มี
หัวหน้าโครงการปริ ญญาเอกหรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ประธาน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ กรรมการอื่น ๆ และผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
ในกรณี ที่นกั ศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ไม่ผา่ นในครั้งแรกให้มีสิทธิ์ สอบได้อีกหนึ่งครั้งภายในเวลาสาม
เดือนนับจากวันสอบแต่ไม่เร็ วกว่าหนึ่งเดือน หากพ้นเวลาสามเดือนนักศึกษาต้องยืน่ คาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขออนุมตั ิผอ่ นผันเวลา
32.2.8 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิ พนธ์แ ละบทคัดย่อที่ได้รับความเห็ นชอบขั้น
สุ ดท้ายจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ทุกคนก่อนวันสอบวิทยานิ พนธ์อย่าง
น้อยหนึ่งเดือน
32.2.9 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการอนุ ม ต
ั ิ ให้ผ่านการสอบปากเปล่ าวิทยานิ พนธ์
นักศึกษาต้องส่ งวิทยานิ พนธ์ให้บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยตรวจรู ปแบบก่อนที่จะนาไปเข้าเล่มและให้ส่งวิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ พร้ อมบทคัดย่อตามจานวนที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยกาหนดให้บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยไม่ช้ากว่าสองเดื อน
หลังจากผ่านการสอบปากเปล่าแล้ว ทั้งนี้ให้ถือวันที่นกั ศึกษาส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เป็ นวันที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์
32.2.10 นักศึ กษาต้องมี สถานภาพเป็ นนักศึ กษาอยู่ในวันที่ ส่ งวิทยานิ พนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์
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สถานภาพ การจาแนก และการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 33. การจาแนกสถานภาพนักศึ ก ษาเพื่ อการพ้นสถานภาพนัก ศึ ก ษาจะกระท าเมื่ อสิ้ นภาค
การศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็ นปี แรก การจาแนกสถานภาพจะกระทาเมื่อ นักศึกษา
ได้ศึกษาครบรอบหนึ่งปี นับตั้งแต่แรกเข้าและทุกรอบปี ตั้งแต่ปีแรกเป็ นต้นไป
ข้อ 34. นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
ข้อ 35. นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่ไม่ต่ากว่า
2.50

ข้อ 36. นักศึกษาดุ ษฎีบณ
ั ฑิต ได้แก่ นักศึกษาที่ สอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ และมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์
ข้อ 37. การพ้นสถานภาพนักศึกษา
37.1 เมื่ อสิ้ นภาคการศึ ก ษาปกติ นัก ศึ กษาสอบได้ค ะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า 2.50
ยกเว้นนัก ศึ ก ษาที่ เข้า ศึ ก ษาเป็ นปี แรก ซึ่ ง การพ้นสถานภาพจะกระท าเมื่ อสิ้ นภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อนของ
ปี การศึกษา หรื อสิ้ นภาคการศึกษาที่หนึ่งของปี การศึกษาถัดไปจากปี แรกที่เข้าศึกษาแล้วแต่กรณี
37.2 นักศึกษารอพินิจที่สอบได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า 3.00 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา
ฤดู ร้ อ นของปี การศึ ก ษาที่ มี ส ถานภาพรอพิ นิ จ หรื อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาที่ ห นึ่ ง ของปี การศึ ก ษาถัด ไปที่ มี
สถานภาพรอพินิจ
37.3 นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 26 หรื อ 27 แต่สอบได้หน่วยกิ ตยัง
ไม่ครบตามหลักสู ตรหรื อยังสอบประมวลความรอบรู ้ไม่ผา่ น
37.4 สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
37.5 ตาย
37.6 ลาออก
37.7 ถูกถอนสถานภาพนักศึกษาหรื อถูกจาหน่ายชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจาก
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
37.7.1 ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
37.7.2 ประพฤติผด
ิ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
37.7.3 ไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย นและไม่ ยื่ น ค าร้ อ งขอลาพัก การศึ ก ษาเพื่ อ รั ก ษา
สถานภาพนักศึกษาต่อสานักทะเบียนนักศึกษาพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมภายในสามสิ บวันนับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 38. นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาตามข้อ 37.7.3 ไปแล้ว อาจขอคืนสภาพการเป็ น
นักศึกษาได้เมื่อได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

- 17 หมวดที่ 14
การลาพักการศึกษา
ข้อ 39. การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณี ที่นกั ศึกษามีความ
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย
หนึ่งภาคการศึกษาหรื อได้รับอนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
39.1 นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ดว้ ยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้
39.1.1 เจ็บป่ วยจนต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลของรัฐหรื อเอกชน
39.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
39.1.3 มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย
39.1.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเรี ยนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
39.2 นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา เมื่อได้รับอนุ มตั ิแล้วจะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
39.2.1 ระหว่างที่ได้รับอนุ มตั ิให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะพ้นสถานภาพ มิฉะนั้นจะถูกจาหน่ ายชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
39.2.2 การครบระยะเวลาการศึกษา ให้นบ
ั ระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุก
ครั้งอยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 26 หรื อ 27 ด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา เนื่องจากถูก
เกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
39.2.3 นักศึ กษาที่ ได้รับ อนุ มต
ั ิให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้อง
รายงานตัวต่อสานักทะเบียนนักศึกษาก่อนที่จะลงทะเบียนเรี ยน
39.3 หากเป็ นการลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาจะมีผลดังต่อไปนี้
39.3.1 ถ้านัก ศึ ก ษาขอลาพัก การศึ ก ษาภายในสั ป ดาห์ แรกนับ จากวันเปิ ดภาค
การศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง ลักษณะวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดจะไม่บนั ทึกในใบรายงานผล
การศึกษา
39.3.2 ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลังกาหนดเวลาในข้อ 39.3.1 และ
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ลักษณะวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W
ในใบรายงานผลการศึกษา
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การสาเร็ จการศึกษา
ข้อ 40. การสาเร็ จการศึกษา ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนลักษณะวิชาต่างๆ
ครบตามหลักสู ตรและข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย และขอแจ้งจบแล้ว ถ้านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
3.00 ขึ้นไปจึงถือว่าเรี ยนสาเร็ จหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 41. การให้ปริ ญญา
41.1 นักศึกษาที่จะรับปริ ญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
41.1.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตรที่นกั ศึกษาสังกัด
41.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปจากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อ
เทียบเท่า
41.1.3 มีความประพฤติเรี ยบร้อยควรค่ากับปริ ญญาที่จะได้รับ
41.2 นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ที่ เ ลื อ กศึ ก ษาในแผน ข ต้อ งสอบผ่า นการสอบ
ประมวลความรอบรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
41.3 นักศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิ ตที่ เลื อกศึ กษาในแผน ก ผลงานวิทยานิ พนธ์ จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุม ในรู ปแบบบทความวิจยั ฉบับเต็มตามที่
วารสารวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ กาหนด
41.4 นัก ศึ ก ษาปริ ญญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื อ
อย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรองก่ อนการพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นในรู ปแบบบทความวิจยั
ฉบับเต็มตามที่วารสารวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ กาหนด
41.5 นักศึกษาตามข้อ 41.3 และข้อ 41.4 ต้องสอบผ่า นการสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์
และส่ งมอบวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเข้าเล่มเรี ยบร้อยแล้วให้บณั ฑิตวิทยาลัย
41.6 ไม่มีพน
ั ธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 42. นักศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิตที่มีสิทธิ์ ได้รับเหรี ยญทองเรี ยนดี ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
42.1 เป็ นผูส
้ าเร็ จการศึก ษาตามหลักสู ตรภายในห้าภาคการศึก ษาปกติ และสองภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
42.2 ได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสู ตรไม่ต่ ากว่า 3.85 และไม่เคยสอบได้เกรด Bหรื อต่ากว่าหรื อ U และไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในวิชาใด
42.3 นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข ต้องขอสอบประมวลความรอบรู ้ทน
ั ทีที่ศึกษาวิชา
ในหลักสู ตรครบตามคุณสมบัติขอ้ 30.4.1 และต้องสอบให้ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไขในครั้งแรกของการสอบ
ประมวลความรอบรู้

