ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
-----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีมติ
เห็นสมควรให้วางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันทีป่ ระกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3. ข้อบั งคับ คาสั่ ง หรื อประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ เป็นอันยกเลิกและให้ใช้
ข้อบังคับนี้บังคับแทน
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย
“คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายถึง คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ด้านบริหารและ
ตัดสินใจในงานของบัณฑิตวิทยาลัย
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ และให้
ความเห็นชอบด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
“ผู้อานวยการหลักสูตร” “หัวหน้าโครงการ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการบริหาร
หลักสูตรหรือโครงการนั้น ๆ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ให้คาปรึกษา
ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
“นักศึกษาพิเศษ” หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าสามารถเข้าศึกษาในรายวิชาที่
ขอศึกษาได้โดยมีหรือไม่มีการประเมินผลการเรียน
ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

-2หมวดที่ 1
ระบบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยอานวยการศึกษาด้วยวิธีการประสานงานด้านวิชาการระหว่าง คณะ/แผนกอิสระ
หรือภาควิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะอานวยการศึกษาวิชาในด้านที่ตนรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6. ระบบการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ
ได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สอง โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์แต่ให้เพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
การศึกษาในบางหลักสูตรที่ต้องเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งมีระบบ
การศึกษาแตกต่างไปจากนี้นักศึกษาต้องศึกษาตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น และมหาวิทยาลัยจะทา
การเทียบให้ การรับโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกันสามารถเทียบเคียงได้
ในกรณีที่หลักสูตรจัดให้มีการศึกษายังต่างประเทศในลักษณะการดูงาน การสัมมนา หรือ
การศึกษาเป็นรายเทอม นักศึกษาต้องไปศึกษายังสถานศึกษาและตามภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 2
หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ข้อ 7. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
หน่วยกิต
ข้อ 8. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต การจัดหลักสูตรแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน
8.1 แผน ก มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิตโดยมี
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์อย่างน้อยสิบสองหน่วยกิต หรือทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วย
กิต
8.2 แผน ข มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต โดยมี
รายวิชาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตและไม่เกินหกหน่วยกิต
ข้อ 9. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต การจัดหลักสูตรการศึกษามีจานวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อย
กว่า สิ บ สองหน่ ว ยกิต และจ านวนหน่ ว ยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามสิ บหกหน่วยกิต หรือทาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดหน่วยกิต
ข้อ 10. การจัดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาแยกเป็น 4 ลักษณะ คือ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
ข้อ 11. นักศึกษาทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเลือกหลักสูตรที่ศึกษาตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา
และภายใต้สภาวะปกติไม่สามารถย้ายหลักสูตรได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 12. นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจะต้องเลือกแผนการศึกษาไม่ช้ากว่าภาคการศึกษาที่หนึ่งของปี
การศึกษาที่สองนับจากปีที่เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากมีเหตุจาเป็นที่ทาให้ต้องเปลี่ยนแผนการศึกษา
ให้นักศึกษายื่นเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนประจาภาค
การศึกษานั้น ๆ

-3หมวดที่ 3
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 13. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
13.1 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือ
ขัดขวางการศึกษา
13.2 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออก
จากสถาบันการศึกษาเดิม
13.3 ผู้ส มัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้ สาเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
13.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.50 จากสถาบันอุดมศึกษาในและ/หรือต่างประเทศ ซึ่ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง สาหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 อาจสมัครเข้า
ศึกษาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี
13.5 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
โท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.50 จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง สาหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
3.50 อาจสมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นราย
กรณี
13.6 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
(TOEFL) ที่ไม่น้อยกว่า 550 หรือ 213 คะแนนในการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ยกเว้นผู้สมัครที่เป็นชาว
ต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ไม่ต้องแสดงผลการสอบนี้
13.7 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจถูกกาหนดให้แสดงคุณสมบัติ
พิเศษบางด้าน เช่น ด้านการวิจัย เป็นต้น
13.8 ในกรณีผู้สมัครขาดพื้นความรู้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
อาจก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กเรี ย นวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐานในหลั ก สู ต รที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาหรื อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบผ่านวิชาที่กาหนดให้เรียนดังกล่าวก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ต่อเนื่องในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดที่ 4
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 14. การรับบุคคลเข้าศึกษาใช้วิธีการสอบคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ การคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 15. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลั งจากการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่เปิดภาค
การศึกษาปกติสามารถกระทาได้โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

-4หมวดที่ 5
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 16. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
16.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน
เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาใด ต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาและปฏิบัติตามระบบการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
16.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลื อกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ ขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาแล้ว โดยต้องนาหลักฐานต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ไปรายงานตัวต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาพร้อมทั้ง
ชาระค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวัน เวลาที่
กาหนดจะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียน
นักศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 17. การลงทะเบียนเรียน
17.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้
เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ
17.2 ในกรณีที่มีเหตุสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศปิดวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ การประกาศปิดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปแล้ว
จะต้องกระทาภายในเจ็ดวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสามวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน
17.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ากว่าหกหน่วยกิต
และไม่เกินสิบห้าหน่วยกิต สาหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.25 แต่ไม่ต่ากว่า 3.00 จะ
ลงทะเบียนเรียนสิบห้าหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ต้องทาเรื่องขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินหกหน่วยกิต
17.4 การลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติ จะกระทาได้ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของการศึกษา หรือในกรณีอื่นใดที่มีเหตุผลสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
17.5 การลงทะเบียนเรียนสูงสุดตามข้อ 17.3 ให้นับรวมถึงลักษณะวิชาที่ต้องเรียนเสริม
พื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตด้วย
17.6 การลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตามข้อ 17.3 ถ้าเป็นกรณีที่ลงทะเบียนเรียนต่ากว่า
ที่ข้อบังคับกาหนดให้ถือว่าเป็นโมฆะทุกวิชา ถ้าเป็นกรณีทลี่ งทะเบียนเรียนสูงกว่าที่ข้อบังคับ กาหนดวิชาสุดท้าย
ที่ลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ
17.7 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นความรู้
(Prerequisite) ก่อนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
17.8 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ พร้อมชาระค่าเล่า
เรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ไม่อาจลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองจะต้อง
ทาใบมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงทะเบียนเรียนแทน

-517.9 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในลักษณะวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเสริมความรู้โดยไม่
ต้องมีการวัดผลในลักษณะวิชานั้นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตรและได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และต้องชาระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมี
การบันทึก NC (Non Credit) ในใบรายงานผลการศึกษา
17.10 การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม นักศึกษาที่สอบได้หน่วยกิตครบ
ตามหลักสูตรแต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ลาดับขั้นต่า
กว่า B ลงไป หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ที่เปิดสอนในระดับเดียวกันกับวิชาที่อยู่ในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้จะมีหน่วยกิตสะสมได้
ไม่เกินห้าสิบสี่หน่วยกิต
หมวดที่ 6
การขอเพิ่มวิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา
ข้อ 18. การขอเพิ่มวิชา (Adding) ให้กระทาได้ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาทุก
ภาคการศึกษา
ข้อ 19. การขอลดวิชา (Dropping) ให้กระทาได้ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาทุก
ภาคการศึกษา
ข้อ 20. การขอเพิ่มวิชา การขอลดวิชา รายวิชานั้นต้องไม่ขัดกับจานวนหน่วยกิตตามข้อ 17.3
ข้อ 21. การขอเพิกถอนวิชา (Withdrawal)
21.1 การขอเพิกถอนวิชา จะกระทาได้เมื่อพ้นสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นสุดการสอบกลาง
ภาคการศึกษาที่หนึ่งหรือภาคการศึกษาที่สอง หรือเมื่อพ้นสัปดาห์แรกนับจากวันสิ้นสุดการสอบกลางภาค
การศึกษาฤดูร้อนจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ ลักษณะวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะ
บันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา
21.2 การขอเพิกถอนวิชาหลังระยะเวลาที่กาหนด สามารถกระทาได้โดยนักศึกษาจะต้อง
ทาคาร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถ้าได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้ลักษณะวิชาที่ขอเพิก
ถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ถ้าไม่ได้รับอนุมัติให้เพิกถอนนักศึกษาจะต้องศึกษาลักษณะวิชานั้นต่อไป
หมวดที่ 7
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
ข้อ 22. นักศึกษาสามารถเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาในระบบจะเป็นการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ส่วนการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็นการโอนความรู้และให้หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
การศึกษาในระบบ
22.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอเทียบโอนและเกณฑ์การเทียบโอน
22.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี
22.1.2 เป็ น หรื อ เคยเป็ น นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
22.1.3 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก คั ด ชื่ อ ออกหรื อ ถู ก ไล่ อ อกจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเดิ ม
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

-622.1.4 หากเป็นนักศึกษาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น นักศึกษาจะต้อง
ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
22.1.5 ผู้อานวยการหลั กสูตรจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดวิช าเพื่อเทียบโอน
หน่วยกิตและอนุมัติโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
22.1.6 การเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตจะกระทาได้ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้
ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าหรือระดับคะแนนตัวอักษร S
22.1.7 จานวนหน่ว ยกิตที่ขอเทีย บโอนได้จะต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
22.1.8 การเทียบโอนหน่ว ยกิตวิทยานิพนธ์ให้เทียบโอนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด
22.1.9 การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อการสาเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา
ของมหาวิทยาลัยจะคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึก ษาของลักษณะวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
เท่านั้น
อนึ่ง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
22.2 เอกสารที่ต้องนามาแสดง
22.2.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้
เป็นทางการ
22.2.2 รายละเอียดประจาวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษา
เดิม
22.2.3 หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
22.3 ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อจะต้องติดต่อแสดงความจานงต่อ
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ขอเทียบโอน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
22.4 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
22.4.1 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วสามารถ
เทียบความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษา
22.4.2 การเที ย บประสบการณ์ จ ากการท างานให้ ค านึ ง ถึ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์เป็นหลัก
22.4.3 ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รและคณะผู้ ป ระเมิ น ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น จานวนไม่น้อยกว่าสามท่าน จะเป็นผู้ประเมินการเทียบโอนหน่วยกิต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
22.4.4 ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S และการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อการสาเร็จ
การศึกษาจะคานวณเฉพาะผลการศึกษาและวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
22.4.5 จานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้จะต้องไม่ เกินหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

-722.4.6 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ได้แก่
- หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CS” (Credits from
Standardized Test)
- หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CE”
(Credits from Exam)
- หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานอื่น
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาให้บันทึก “CT” (Credits from Training)
- หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก “CP” (Credits
from Portfolio)
หมวดที่ 8
นักศึกษาพิเศษ
ข้อ 23. การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
23.1 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ต้องแสดงความจานงต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยระบุวิชาที่ขอเข้าศึกษาพร้อมเหตุผลในการ
ขอเข้าศึกษา
23.2 นักศึกษาพิเศษจะต้องลงทะเบียนเรียนตามลักษณะวิชาที่ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งชาระ
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้
23.2.1 ค่าเล่าเรียนตามจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
23.2.2 ค่าบารุงการศึกษา
23.2.3 ค่าบารุงห้องสมุด
23.2.4 ค่าบารุงห้องพยาบาล
23.2.5 ค่าประกันความเสียหาย
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในอัตราเดียวกับที่เก็บ
จากนักศึกษารุ่นปีการศึกษานั้น ๆ
23.3 การเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะทาให้มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย ยกเว้นจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 9
ค่าเล่าเรียนและการขอคืนค่าเล่าเรียน
ข้อ 24. ค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 25. การขอคืนค่าเล่าเรียน
25.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนค่าเล่าเรียนได้เต็มจานวนในวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิด
25.2 นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมได้เต็มจานวนสาหรับ
ผู้ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบภายหลังการลงทะเบียนเรียนว่าพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
25.3 นักศึกษาที่ขอลดวิชาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 19 มีสิทธิ์ขอคืนค่าเล่าเรียน
ตามจานวนหน่วยกิตของวิชานั้นได้ร้อยละสี่สิบ
25.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่
หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินค่าเล่าเรียนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ร้อยละสี่สิบ
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ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 26. กาหนดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องเรียนให้ได้หน่วยกิตครบ
ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
26.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสามปีการศึกษา
26.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินห้าปีการศึกษา
26.3 ปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินหกปีการศึกษา
ข้อ 27. ในการขอต่ออายุการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยสองเดือนก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการศึกษาในข้อ 26 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นราย
กรณี เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอต่ออายุเวลาศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 28. หากนักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 27 โดยมี
เหตุจาเป็นอย่างยิ่ง อธิการบดีอาจเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาต่อไปได้
หมวดที่ 11
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 29. การวัดผลการศึกษา
29.1 การวัดผลการศึกษาอาจกระทาได้โดยการสอบเก็บคะแนนกลางภาคและสอบปลาย
ภาคเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา ทารายงาน หรืออื่น ๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอน
กาหนดให้
29.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 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
C- Poor
ไม่พอใช้
= 1.67
D Very Poor
ใช้ไม่ได้
= 1.00
F Failed
ตก
= 0
นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อื่น ๆ ดังนี้
W Withdrawal เพิกถอน
S Satisfactory เป็นที่น่าพอใจ
U Unsatisfactory ไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาต้องเรียนซ้าเพื่อเปลี่ยน U ให้
เป็น S
NC Non Credit เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
I Incomplete ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์
P Passed
ผ่าน
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CS (Credits from Standardized Test) หมายความว่า หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน
CE (Credits from Exam)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
CT (Credits from Training)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดขึ้น โดย
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
CP (Credits from Portfolio)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการ
เสนอแฟ้มสะสมผลงาน
อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าการประเมินผลลักษณะวิชาของนักศึกษายังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยบางประการ นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอประเมินผลการแก้อักษร I ให้เป็น
ลาดับขั้นสมบูรณ์ภายในสี่สัปดาห์นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคนั้น หากพ้นกาหนดดังกล่าวทาง
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I ให้เป็น F ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไว้แต่ยังเขียนไม่
เสร็จ หรือไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์ ให้บันทึกอักษร I ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา
ในกรณีที่ใช้วิธีศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิบของ
เวลาศึกษาทั้งหมดในแต่ละลักษณะวิ ชา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคในลักษณะวิชานั้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ในกรณีที่นักศึกษาหมดสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคมหาวิทยาลัยจะบันทึก W
ในวิชาดังกล่าว
29.3 การนับหน่วยกิตที่สอบได้ (Credit Earned) ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของลักษณะวิชา
ที่ได้ค่าระดับตั้งแต่ C- ขึ้นไปเท่านั้น ลักษณะวิชาที่ได้ค่า D หรือ F ถือว่าไม่ผ่านและต้องนามาคานวณคะแนน
เฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
29.4 นักศึกษาที่สอบลักษณะวิชาบังคับได้ D หรือ F จะต้องลงทะเบียนเรียนลักษณะ
วิชานั้นซ้าอีก
29.5 การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกลักษณะวิชาทุกครั้ง จะบันทึกไว้ในใบรายงาน
ผลการศึกษา
29.6 การวัดผลของการจัดสอนวิชาเสริมพื้นฐานให้ใช้ สัญลักษณ์ S หรือ U และไม่นาผล
การสอบไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
29.7 การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต และการ
สอบวัดคุณสมบัติของปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้สัญลักษณ์ P (Passed) คือ ผ่าน หรือ F (Failed) คือ ตก
หรือไม่ผ่าน และไม่นาผลการสอบไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
29.8 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตาม
แผน ก และแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปศึกษาตามแผน ข แทนให้เปลี่ยนค่าคะแนนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ที่
ลงทะเบียนไว้แล้วนั้นเป็น W (Withdrawal)
29.9 การประเมินผลการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะใช้ค่าคะแนน P (Passed)
หรือ F (Failed) และไม่นาผลการสอบไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 10 29.10 การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้ค่าระดับ S หรือ U และไม่นาผลการสอบไปคานวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้กาหนดค่าคะแนนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ลงไว้
เป็น I (Incomplete) และจะเปลี่ยนเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) ในภายหลังเมื่อ
วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
หมวดที่ 12
การสอบประมวลความรอบรู้และวิทยานิพนธ์
ข้อ 30. การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)
30.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่เลือกศึกษาในแผน ข ต้องสอบประมวล
ความรอบรู้
30.2 มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดาเนินการ
จัดสอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน
30.3 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ปีละสามครั้งในเดือนสิงหาคม
พฤศจิกายน และเมษายน โดยจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบ
อย่างน้อยสองเดือน
30.4 นักศึกษาจะสอบประมวลความรอบรู้ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
30.4.1 ศึกษาวิชาครบตามหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
30.4.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของลักษณะวิชาทั้งหมดที่ศึกษามาไม่ต่ากว่า 3.00
30.5 นักศึกษาจะสอบประมวลความรอบรู้ได้ไม่เกินสามครั้งและการสอบผ่านจะต้องสอบ
ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิบ อนึ่ง ถ้าการสอบแบ่งออกเป็นหลายหมวดในการสอบครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม ให้
สอบเฉพาะหมวดที่สอบไม่ผ่าน
30.6 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามจานวนครั้งที่กาหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 31. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
31.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบวัดคุณสมบัติ
31.2 มหาวิ ท ยาลั ย จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการที่ปรึกษาจานวนไม่ต่ากว่าห้าคน คือ
31.2.1 หัวหน้าโครงการปริญญาเอก เป็นประธาน
31.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษา
31.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสามคน
31.3 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจะประกาศ
วัน เวลาและสถานที่สอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อยสองเดือน
31.4 นักศึกษาที่จะเข้าสอบวัดคุณสมบัติต้องเป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาครบทุกวิชาแล้ว และ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และผ่านการทดสอบความสามารถในการทาวิจัย (ถ้ามี) แล้ว
31.5 นักศึกษาจะสอบวัดคุณสมบัติในส่วนที่เป็นข้อเขียนได้ไม่เกินสองครั้ง
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ที่เป็นข้อเขียนแล้ว คณะกรรมการดาเนินการสอบจะเป็นผู้กาหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ โดยการสอบปาก
เปล่าให้สอบได้ไม่เกินสองครั้ง นักศึกษาที่สอบผ่านจะเป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) และ
ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพื่อเริ่มทาวิทยานิพนธ์ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามที่กาหนดจะต้องพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
ข้อ 32. การทาวิทยานิพนธ์
32.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
32.1.1 นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ก สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตาม
จานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนดในภาคเรียนแรก หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อย่างน้อยสามหน่วยกิตในภาค
เรียนแรกและลงทะเบียนตามจานวนที่ต้องการได้ในภาคเรียนต่อ ๆ ไป เพื่อให้ครบตามจานวนที่ห ลักสูตร
กาหนด
32.1.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติโดยเรียนวิชาบังคับและวิชาเฉพาะสาขามีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสิบห้าหน่วยกิต และได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
32.1.3 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนลักษณะ
วิชาอื่นในภาคการศึกษาปกติให้เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึ กษา เป็น
จานวนเงินเท่ากับหนึ่งหน่วยกิตวิทยานิพนธ์จนกว่าจะส่งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
32.1.4 เมื่อนั กศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ นักศึกษาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาต้องประกอบไปด้วยอาจารย์ประจาหนึ่งคนทา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาหนึ่งคนทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาแต่ละคนจะรับเป็นที่
ปรึกษาการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ไม่เกินห้าคน
ผู้อานวยการหลักสูตรหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยจะ
เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาโดยตาแหน่ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาจะทาหน้าที่พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดย
มีผู้อานวยการหลักสูตรหรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานให้นักศึกษาเสนอและ
สอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์
32.1.5 นักศึกษาต้องสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษา
แรกที่ลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นได้ภายใน
เวลาที่กาหนด ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอผ่อนผันได้เป็นคราว ๆ ไป ในกรณีที่นักศึกษาสอบป้องกันเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่านให้มีสิทธิ์สอบได้อีกหนึ่งครั้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามกาหนดจะต้องเปลี่ยนไปศึกษาในแผน
ข แทน
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32.1.6 เมื่อ บั ณฑิ ตวิท ยาลั ยอนุ มัติเ ค้าโครงวิท ยานิ พนธ์ และอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ เมื่อ
เสร็จ แล้ ว ให้ เสนอขอสอบปากเปล่ าวิทยานิพนธ์ต่อ บัณฑิตวิทยาลั ย พร้อมวิทยานิพนธ์ ตามจานวนที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด
32.1.7 การพิม พ์วิ ทยานิพ นธ์ ให้ ใ ช้รูป แบบตามที่กาหนดในคู่มื อการพิม พ์
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
32.1.8 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์โดยมี
ผู้อานวยการหลักสูตรหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยทาหน้าที่ประธาน ประกอบด้วยอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการอื่น ๆ รวมแล้วไม่เกินสี่คน ในกรณีที่นักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ไม่
ผ่านในครั้งแรกให้มีสิทธิ์สอบได้อีกหนึ่งครั้งภายในเวลาสามเดือนนับจากวันสอบแต่ไม่เร็วกว่าหนึ่งเดือน หากพ้น
เวลาสามเดือนให้นักศึกษายื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผ่อนผันเวลา
32.1.9 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้น
สุดท้ายจากคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคน ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย
หนึ่งเดือน
32.1.10 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อนุมัติให้นักศึกษาผ่านการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบก่อนที่จะนาไปเข้าเล่ม และให้
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทคัดย่อตามจานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยภายในสาม
สัปดาห์นับจากวันผ่านการสอบปากเปล่า ทั้งนี้ให้ถือวันที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นวันที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์
32.1.11 นักศึกษาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
32.2 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
32.2.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็น
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตแล้ว
32.2.2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วย
กิต ในภาคการศึกษาปกติที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ให้เสีย
ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาเป็นจานวนเงินเท่ากับค่าหน่วยกิตหนึ่ง
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ จนกว่าจะส่งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
32.2.3 เมื่อนั กศึกษาลงทะเบียนวิ ทยานิพนธ์แล้ ว ให้ นักศึกษาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงการปริญญาเอกเพื่อขออนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึง่ คณะกรรมการที่ปรึกษาต้องประกอบด้วยหัวหน้าโครงการปริญญาเอกหรือผู้แทน
หนึ่งคน อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอาจเป็นอาจารย์ในโครงการปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาจะทาหน้าที่พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดย
มีหัวหน้าโครงการปริญญาเอกหรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธาน และให้นักศึกษา
เสนอและสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Dissertation Proposal) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
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32.2.4 นักศึกษาต้องสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษา
แรกที่ลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลา
ที่กาหนด ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอผ่อนผันได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีการศึกษานับจากวันที่นักศึกษา
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ในกรณีที่นักศึกษาสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านให้มีสิทธิ์สอบได้อีก
หนึ่งครั้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามกาหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
32.2.5 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อ
เสร็จสิ้นแล้วให้เสนอขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต่อ บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมวิทยานิพนธ์ตามจานวนที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด
32.2.6 การพิม พ์วิ ทยานิพ นธ์ ให้ ใ ช้รูป แบบตามที่กาหนดในคู่มื อการพิม พ์
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
32.2.7 บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย จะแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบปากเปล่ าวิ ทยานิพ นธ์ มี
หัวหน้าโครงการปริญญาเอกหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ประธาน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ กรรมการอื่น ๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อ กาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรกให้มีสิทธิ์
สอบได้อีกหนึ่งครั้งภายในเวลาสามเดือนนับจากวันสอบแต่ไม่เร็วกว่าหนึ่งเดือน หากพ้นเวลาสามเดือนนักศึกษา
ต้องยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติผ่อนผันเวลา
32.2.8 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้น
สุดท้ายจากคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย
หนึ่งเดือน
32.2.9 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการอนุ มัติ ใ ห้ ผ่ า นการสอบปากเปล่ า วิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบก่อนที่จะนาไปเข้าเล่มและให้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์พร้อมบทคัดย่อตามจานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยไม่ช้ากว่าสองเดือนหลังจากผ่าน
การสอบปากเปล่าแล้ว ทั้งนี้ให้ถือวันที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวันที่สอบ
ผ่านวิทยานิพนธ์
32.2.10 นั กศึกษาต้ องมีส ถานภาพเป็น นักศึกษาอยู่ในวันที่ ส่ งวิทยานิพนธ์ฉบั บ
สมบูรณ์
หมวดที่ 13
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ข้อ 33. การทุจริตการสอบ
33.1 การกระทาลักษณะที่หนึ่ง หมายถึง การกระทาของนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
33.1.1 การมีเอกสารซึ่งมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับ รายวิชาที่สอบอยู่ในครอบครอง
นอกเหนือจากเอกสารที่กรรมการคุมสอบแจกให้ หรือการมีข้อความใด ๆ อยู่ในสิ่งของหรือที่ตัวของนักศึกษา
อันอาจเอื้อประโยชน์ต่อการสอบ ยกเว้นสิ่งที่อนุญาตไว้ในข้อสอบให้นาเข้าห้องสอบเพื่อใช้ในการสอบได้
33.1.2 การเจตนาคัดลอกคาตอบของผู้อื่น หรือกระทาการใด ๆ ที่ส่อเจตนาว่าใช้
ข้อสอบหรือเอกสารในการสอบเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
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ห้องสอบ
33.1.4 การใช้เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ รายวิชาที่สอบใน
ห้องสอบ
33.1.5 การสอบแทนกัน โดยถือเป็นการทุจริตทั้งผู้เข้าสอบและผู้ให้เข้าสอบแทน
นักศึกษาจะถูกลงโทษโดยการปรับตกในรายวิชาที่ทุจริต และพักการเรียนในภาค
การศึกษาถัดไป ทั้งนี้ให้หมายความถึงภาคการศึกษาฤดูร้อนด้วย และนักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการ
รักษาสถานภาพนักศึกษาตามอัตราของมหาวิทยาลัย
หากผู้เข้าสอบแทนหรือผู้ที่ส่งข้อความได้สาเร็จการศึกษาแล้ว ให้งดการออกเอกสาร
รับรองการสาเร็จการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประเภทโดยมีกาหนดหนึ่งปีนับจากวันที่ลงในคาสั่งของ
มหาวิทยาลัย
กรณีที่นักศึกษาได้รับโทษตามข้อ 33.1 แล้ว หากได้กระทาความผิดอีกเป็นครั้งที่
สอง ให้พ้นสถานภาพนักศึกษา
33.2 การกระทาลักษณะที่สอง หมายถึง การเจตนากระทาทุจริต ส่งเสียง แสดงสัญญาณ
หรือกระทาการใดอันเป็นการลอกข้อสอบ หรือพยายามจะลอกข้อสอบ หรือให้ผู้อื่นลอกข้อสอบ โดยมิได้มีการ
ส่งหรือรับเอกสารหรือข้อความใด ๆ นักศึกษาจะถูกลงโทษโดยการปรับตกในรายวิชาที่ทุจริต ทั้งผู้ส่งและผู้รับ
สัญญาณ
33.3 การกระทาลักษณะที่สาม หมายถึง การกระทาอันเป็นการก่อให้เกิดปัญหาในการ
สอบแต่ไม่ถึงขั้นทุจริต นักศึกษาจะถูกลงโทษโดยการทาทัณฑ์บนและ/หรือการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
33.4 การกระทาลักษณะที่สี่ หมายถึง การกระทาทุจริตในการสอบนอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้แล้ว หรือมีการกล่าวหาในภายหลังการสอบเสร็จสิ้นแล้วว่ามีการทุจริตขึ้น และผลการพิจารณาการทุจริต
เป็นไปตามข้อกล่าวหา นักศึกษาจะถูกลงโทษตามความร้ายแรงโดยเทียบเคียงกับลักษณะการกระทาผิดและ
โทษตามข้อ 33.1 – 33.3
ข้อ 34. การทุจริตทางวิชาการ
34.1 การทุจริตทางวิชาการ หมายถึง การกระทาของนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
34.1.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของ
ผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงหรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนาผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระทา
ไว้มาเป็นของตนเอง
34.1.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริง
34.1.3 การมิได้ทาผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วย
ทา หรือทาแทนตน ในขั้นตอนสาคัญ ของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ได้แก่ การจัดทาโครงร่าง การทาการ
ทดลอง (ถ้ามี) และการเขียนรายงานการวิจัย นอกเหนือจากขั้นตอนดังกล่าว หากนักศึกษามีความจาเป็นไม่
สามารถดาเนินการด้วยตนเองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และ
ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตร
34.2 นักศึกษาที่ทุจริตทางวิชาการจะได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
34.2.1 กรณีนักศึกษามิได้จงใจหรือนักศึกษาละเลย ให้ปรับตกในรายวิชาที่กระทา
ทุจริต หากเป็นการทาวิทยานิพนธ์ให้เพิกถอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดและเริ่มต้นการทา
วิทยานิพนธ์ใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องมีการต่ออายุการศึกษา
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34.3 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริ ตทางวิชาการภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว
อาจเสนอให้สภามหาวิทยาลัยสั่งเพิกถอนปริญญา
ข้อ 35. การพิจารณาการทุจริต
การพิจารณาทุจริต ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิด อันประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทาหน้าที่ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิชาและผู้อานวยการหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด และอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนประจารายวิชา
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ทาหน้าที่เป็นกรรมการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทาหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 36. การอุทธรณ์
36.1 นักศึกษาที่ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ทราบคาสั่งลงโทษ ทั้งนี้การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษ และคาร้องขออุทธรณ์
คาสั่งลงโทษต้องทาเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน และลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ด้วย
36.2 ให้ อธิการบดีมีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
อุทธรณ์ โดยให้มปี ระธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสามคนที่มิได้เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยความผิด
พิจารณาคาร้องข้ออุทธรณ์คาสั่งลงโทษ และเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้มติของที่ประชุมผู้บริหารให้ถือเป็นที่สุด
36.3 กรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามข้อ 36.2
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์รายงานเหตุแห่งความจาเป็น นั้น เพื่อขอขยายระยะเวลาการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์
ต่ออธิการบดีก่อนวันครบกาหนดเวลาดังกล่าว โดยให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดีในการสั่งขยายระยะเวลาการ
พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ได้ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้ไม่เกินสองครั้ง
หมวดที่ 14
สถานภาพ การจาแนก และการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 37. การจ าแนกสถานภาพนั ก ศึ กษาเพื่อ การพ้ น สถานภาพนั กศึ ก ษาจะกระท าเมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจาแนกสถานภาพจะกระทาเมื่อนักศึกษาได้
ศึกษาครบรอบหนึ่งปีนับตั้งแต่แรกเข้าและทุกรอบปีตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป
ข้อ 38. นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
ข้อ 39. นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่ไม่ต่ากว่า
2.50
ข้อ 40. นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์
ข้อ 41. การพ้นสถานภาพนักศึกษา
41.1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ยกเว้น
นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก ซึ่งการพ้นสถานภาพจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษา
หรือสิ้นภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาถัดไปจากปีแรกที่เข้าศึกษาแล้วแต่กรณี
41.2 นักศึกษารอพินิจที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดู
ร้อนของปีการศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ หรือสิ้นภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาถัดไปที่มีสถานภาพรอ
พินิจ
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ครบตามหลักสูตรหรือยังสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่าน
41.4 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
41.5 ตาย
41.6 ลาออก
41.7 ถูกถอนสถานภาพนักศึกษาหรือถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจาก
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
41.7.1 ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
41.7.2 ประพฤติผิดข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
41.7.3 ไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย นและไม่ ยื่ น ค าร้ อ งขอลาพั ก การศึ ก ษาเพื่ อ รั ก ษา
สถานภาพนักศึกษาต่อสานักทะเบียนนักศึกษาพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ
41.7.4 กระทาทุจริตการสอบตามข้อ 33 หรือกระทาทุจริตทางวิชาการตามข้อ
34
ข้อ 42. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 41.7.3 ไปแล้ว อาจขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 15
การลาพักการศึกษา
ข้อ 43. การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีความ
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่ง
ภาคการศึกษาหรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
43.1 นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
43.1.1 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
43.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ นใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
43.1.3 มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย
43.1.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
43.2 นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
43.2.1 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะพ้นสถานภาพ มิฉะนั้นจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
43.2.2 การครบระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุกครั้ง
อยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 26 หรือ 27 ด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์เข้า
รับราชการทหาร
43.2.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ล าพักการศึกษาเมื่อจะกลั บเข้าศึกษาต่อต้อง
รายงานตัวต่อสานักทะเบียนนักศึกษาก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

- 17 43.3 หากเป็นการลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาจะมีผลดังต่อไปนี้
43.3.1 ถ้านั กศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในสั ปดาห์ แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง ลักษณะวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบรายงานผล
การศึกษา
43.3.2 ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลังกาหนดเวลาในข้อ 43.3.1 และ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ลักษณะวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบันทึก สัญลักษณ์ W
ในใบรายงานผลการศึกษา
หมวดที่ 16
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 44. การสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนลักษณะวิชาต่างๆ
ครบตามหลักสูตรและข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย และขอแจ้งจบแล้ว ถ้านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
3.00 ขึ้นไปจึงถือว่าเรียนสาเร็จหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 45. การให้ปริญญา
45.1 นักศึกษาที่จะรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
45.1.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
45.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปจากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า
45.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อยควรค่ากับปริญญาที่จะได้รับ
45.2 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่เลือกศึกษาในแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวล
ความรอบรูต้ ามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
45.3 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่เลือกศึกษาในแผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ในรูปแบบบทความวิจัยฉบับ เต็มตามที่
วารสารวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ กาหนด
45.4 นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการพิมพ์และเป็นที่ยอมรั บในสาขาวิชานั้นในรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มตามที่
วารสารวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ กาหนด
45.5 นักศึกษาตามข้อ 45.3 และข้อ 45.4 ต้องสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และ
ส่งมอบวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเข้าเล่มเรียบร้อยแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัย
45.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 46. นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่มีสิทธิ์ได้รับเหรียญทองเรียนดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
46.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาตามหลั กสู ตรภายในห้ าภาคการศึก ษาปกติและสองภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
46.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.85 และไม่เคยสอบได้เกรด Bหรือต่ากว่าหรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาใด

