ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562
................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
มีมติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับ นี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ ประกาศอื่ น ใดที่ ขั ด แย้ งกั บ ข้ อ บั งคั บ นี้ ให้ เป็ น อั น ยกเลิ ก และให้ ใช้
ข้อบังคับนี้บังคับแทน
บรรดาระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง หลั ก เกณฑ์ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งแตกต่าง หรือขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการที่ได้กระทาไปก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“รองอธิการบดี ” หมายความว่า รองอธิการบดีอาวุโส และรองอธิการบดีมหาวิทยาลั ย
กรุงเทพ
“ผู้ช่วยอธิการบดี” หมายความว่า ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโส และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
“คณบดีบั ณ ฑิตวิท ยาลั ย ” หมายความว่า ผู้ บริห ารที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบงานของบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย
“คณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ด้าน
บริหาร และกาหนดนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย ซึง่ แต่งตัง้ โดยอธิการบดี
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ด้านบริหาร
ควบคุ ม และก ากั บ หลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามนโยบายของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คุ ณ ภาพและมาตรฐานหลั ก สู ต ร
ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อานวยการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้แทน
บัณฑิตวิทยาลัย

-2“ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต ร” หมายความว่ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึกษาหรือโครงการนั้ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามคุ ณ ภาพและมาตรฐานหลั ก สู ตร โดยให้ ห มายความรวมถึ ง
ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าด้วย
“อาจารย์ที่ป รึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ เป็นผู้ให้
คาปรึกษาทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
“นั กศึ กษาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต (Doctoral Candidate)” หมายความว่า นัก ศึกษาปริญ ญาเอก
(Doctoral Student) ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อทาดุษฎีนิพนธ์
“นักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลั ยพิจารณาเห็ นว่าสามารถเข้าศึกษาใน
รายวิชาที่ขอศึกษาได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะมีการวัดผลการศึกษาหรือไม่ก็ตาม
“ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น” หมายความว่ า ค่ า หน่ ว ยกิ ต ค่ า บ ารุ ง ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ปรั บ
ค่าปฏิบัติการ และให้หมายความรวมถึงเงินใดๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บเป็นรายวิชาหรือแบบเหมาจ่าย
ข้อ 5. ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามข้ อ บั งคั บ นี้ และให้ อ ธิ ก ารบดี มี อ านาจออกประกาศ ค าสั่ ง
หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลั ย เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ตลอดจนให้มีอานาจตีความ วินิจฉัย
ปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นการชั่วคราว
การตีความ และวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดข้อง รวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
เป็นการชั่วคราวตามวรรคสองให้เป็นที่สุด
หมวดที่ 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 6. ระบบการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ
ได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยให้เพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
การศึกษาในบางหลักสูตรที่ต้องเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งมีระบบ
การศึกษาแตกต่างไปจากนี้นักศึกษาต้องศึกษาตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น และมหาวิทยาลัยจะทา
การเทียบให้ การรับโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกันสามารถเทียบเคียงได้
หมวดที่ 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 7. มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(2) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
(3) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

-3ข้อ 8. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
หน่วยกิต
ข้อ 9. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต การจัดหลักสูตรแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน
(1) แผน ก มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต โดย
มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์อย่างน้อยสิบ สองหน่วยกิต หรือทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามสิบหก
หน่วยกิต
(2) แผน ข เป็น แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาแบบรายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์
มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต โดยมีรายวิชาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิตและไม่เกินหกหน่วยกิต
ข้อ 10. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต การจัดหลักสูตรการศึกษามีจานวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อย
กว่ า สิ บ สองหน่ ว ยกิ ต และจ านวนหน่ ว ยกิ ต วิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ หกหน่ ว ยกิ ต หรือ ท าเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดหน่วยกิต
ข้อ 11. การจัดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาแยกเป็น 4 ลักษณะ คือ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
ข้อ 12. นักศึกษาทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเลือกหลักสูตรที่ศึกษาตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา
โดยไม่สามารถย้ายหลักสูตรได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 13. นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจะต้องเลือกแผนการศึกษาไม่ช้ากว่าภาคการศึกษาปกติที่สาม
นับจากภาคการศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากมีเหตุจาเป็นที่ทาให้ต้องเปลี่ยนแผนการศึกษาให้
นักศึกษายื่นเรื่องขออนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตรให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนประจาภาคการศึกษา
นั้นๆ
หมวดที่ 3
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา และการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 14. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติทั่วไป
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญ ที่จะเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการศึกษา
(2) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย หรือถูกจาหน่ายชื่อออกหรือถูกไล่ออก
จากสถาบันการศึกษาเดิม
(3) เป็ น ผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลั ยว่าจะตั้งใจศึกษาเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
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(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(3) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี มาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL)
ที่ ไม่ น้ อ ยกว่า 550 (PBT) หรื อ 213 (CBT) หรื อ 79-80 (iBT) หรื อ การทดสอบมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ เที ย บเท่ า
ยกเว้นผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารไม่ต้องแสดงผลการสอบนี้
ผู้ ส มั ค รเข้ าศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต อาจถู ก ก าหนดให้ แ สดงคุ ณ สมบั ติ พิ เศษ
บางด้าน เช่น ด้านการวิจัย ประสบการณ์เฉพาะด้าน เป็นต้น
ข้อ 16. ในกรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขาดพื้นความรู้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ผู้อานวยการหลักสูตรจะกาหนดให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียนวิชาเสริมพื้นฐานในหลัก สูตรที่จะเข้า
ศึกษาหรือวิชาภาษาอังกฤษตามความจาเป็นโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบผ่านวิชาที่กาหนดให้เรียนดังกล่าว
ข้อ 17. กาหนดการและวิธีคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 4
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 18. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยต้องนาหลักฐานต่างๆ ที่กาหนดไว้ไปรายงานตัว
ต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สาหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ ตามจานวนหน่วยกิตที่ มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมกับการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา จึงจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาและปฏิบัติตามระบบการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตาม
วันและเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาเพื่อขอขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีอานาจขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ตามความจาเป็นและ
สมควร
ข้อ 19. การลงทะเบียนเรียนให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกาหนดการตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

-5ข้อ 20. ในกรณี มีเหตุอัน สมควร มหาวิท ยาลั ยอาจประกาศปิดวิช าใดวิช าหนึ่งหรือจากัดจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งได้ ทั้งนี้ การปิดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้วจะต้อง
กระทาภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสามวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็นอันสมควรอาจขยายระยะเวลาการปิดวิชาได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 21. ในแต่ละภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ากว่าหกหน่วยกิตและไม่เกิน
สิบห้าหน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินหกหน่วยกิต ยกเว้นกรณีที่สามารถ
ทาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดหรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้อานวยการหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.25 แต่ไม่ต่ากว่า 3.00 จะลงทะเบียนเรียน
เกินสิบห้าหน่วยกิตขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ต้องทาเรื่องขออนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตร ในภาค
การศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินหกหน่วยกิตยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติ จะกระทาได้ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของการศึกษา หรือในกรณีอื่นใดที่มีเหตุผลสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตร
ข้อ 22. การลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกับการ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามที่กาหนดในข้อ 18
ภาคการศึกษาอื่นนอกจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยตามวัน
เวลา และสถานที่ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) ในกรณี ที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตาม (1) ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ด้วยตนเอง ภายในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนด แต่ต้องไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษา
(3) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตาม (1) และ (2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นล่ า ช้ า กรณี พิ เศษด้ ว ยตนเอง ภายในวั น เวลา และสถานที่ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน สองสัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินหนึ่งสัปดาห์
นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน แต่หากเป็นเหตุจาเป็นกรณีอื่นไม่ว่าด้วยเหตุใดให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ
การลงทะเบียนเรียนตามข้อ (1) - (3) หากนักศึกษาไม่อาจมาลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง
นักศึกษาสามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่นลงทะเบียนเรียนแทนนักศึกษาได้ โดยจะต้องทาหนังสือมอบอานาจหรือ
ใบมอบฉันทะให้บุคคลนั้นลงทะเบียนเรียนแทนนักศึกษา และยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในขณะลงทะเบียนเรียน
ข้อ 23. ในการลงทะเบี ยนเรียนตามข้อ 22 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี นักศึกษาต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่กาหนด
ดั งกล่ าว ถื อ ว่ านั กศึ ก ษาไม่ ได้ ล งทะเบี ย นเรี ย นในครั้ งนั้ น ทั้ งนี้ เว้ น แต่ นั ก ศึ กษาได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ผ่ อนช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้

-6การขออนุมัติผ่อนชาระค่าลงทะเบียนเรียนให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนชาระค่าลงทะเบียนเรียนได้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้
นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนตามข้อ 22 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 22 วรรคสอง (1) ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ชาระค่าลงทะเบียน
เรียนในการลงทะเบียนเรียนดังกล่าว มีสิทธิขอผ่อนชาระค่าลงทะเบียนเรียนได้
(2) ให้ นั กศึ กษาซึ่ งมี สิ ทธิ ขอผ่ อนช าระค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามข้ อ (1) ด าเนิ นการช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
ให้นักศึกษาดาเนินการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาผ่อนชาระค่าลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการผ่อนชาระค่าลงทะเบียนเรียน กาหนดระยะเวลาการผ่อน
จานวนงวด อัตราค่าธรรมเนี ยมการผ่อนชาระ การกาหนดคู่สัญญา มาตรการบั งคับ การใช้สิทธิเรียกร้อง และ
รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในข้อตกลงหรือสัญญาผ่อนชาระ
ค่าลงทะเบียนเรียน
(3) ขั้นตอนการผ่อนชาระค่าลงทะเบียนเรียน การจัดทาข้อตกลงหรือสัญญาการผ่อนชาระ
และการด าเนิ นการใดๆ เกี่ ยวกับ การผ่ อนช าระค่ าลงทะเบี ย นเรีย น มหาวิทยาลั ยอาจก าหนดให้ ด าเนิ นการ
รับ ส่ง หรือจัดทาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 24. นักศึกษาจะลงทะเบี ยนเรียนในลั กษณะวิชาใดวิช าหนึ่งเป็นการเสริมความรู้โดยไม่ต้องมี
การวัดผลในลักษณะวิชานั้นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณ ฑิตวิทยาลั ย และต้องช าระค่าลงทะเบี ยนเรียนตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และมีการบันทึก “NC”
(Non Credit) ในใบรายงานผลการศึกษา
ข้อ 25. การลงทะเบี ย นเรี ย นเพื่ อ ปรับ คะแนนเฉลี่ ยสะสม นั ก ศึ กษาที่ ส อบได้ห น่ ว ยกิ ตครบตาม
หลักสูตรแต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ลาดับขั้นต่ากว่า
“B” ลงไป หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ที่เปิดสอนในระดับเดียวกันกับวิชาที่อยู่ในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้จะมีหน่วยกิตสะสมได้
ไม่เกินห้าสิบสี่หน่วยกิต
ข้อ 26. ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะต้อง
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามที่กาหนดในข้อ 70 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูกจาหน่ายชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)
หมวดที่ 5
การลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา เพิ่มหรือลดวิชา และการเพิกถอนวิชา
ข้อ 27. ในภาคการศึก ษาแรกที่ เข้าศึก ษานั ก ศึกษาจะต้ องลงทะเบี ย นเรียนตามจานวนวิช าและ
หน่ ว ยกิ ต ที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนด พร้ อมกั บ การขึ้ น ทะเบี ยนนั ก ศึ กษา โดยนั ก ศึ กษามี สิ ท ธิ ข อเพิ ก ถอนวิช า
(Withdrawal) ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ แต่ ไม่มี สิ ท ธิข อลงทะเบี ยนเรียนเพิ่ มวิช า (Adding) และ/หรือลดวิช า
(Dropping) ที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว ได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่น นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาใดแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชา (Adding) หรือลดวิชา (Dropping) ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

-7ข้อ 28. การขอเพิ่มวิชา (Adding) และ/หรือลดวิชา (Dropping) ที่ลงทะเบียนเรียนแล้ ว นั้น ต้อง
ไม่ขัดกับจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนดในข้อ 21
ข้อ 29. นักศึกษาซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแล้ว อาจขอเพิกถอนวิชา (Withdrawal)
ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ ตามวัน เวลา และสถานที่รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 30. ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแล้ว แต่มิได้ขอเพิกถอนวิชา
(Withdrawal) ตามที่กาหนดในข้อ 29 นักศึกษาอาจขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษได้ หากมีเหตุจาเป็น อย่างยิ่ง
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยยื่นคาขอ
เพิกถอนวิชากรณีพิเศษพร้อมทั้งระบุเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย ที่รับผิดชอบ
ก่อนวันสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น
ข้อ 31. วิชาที่ได้ลงทะเบียนแล้วและนักศึกษาขอเพิกถอนตามข้อ 29 หรือได้รับอนุมัติให้เพิกถอน
เป็นกรณีพิเศษตามข้อ 30 จะบันทึกสัญลักษณ์ “W” ในใบรายงานผลการศึกษา
หมวดที่ 6
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
ข้อ 32. การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบเพื่อศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย
(2) การเที ย บวิช าและโอนหน่ ว ยกิ ตจากการศึ กษานอกระบบและ/หรือการศึก ษาตาม
อัธยาศัยเพื่อโอนความรู้และให้หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 33. การเทียบวิช าและโอนหน่ว ยกิตจากการศึกษาในระบบเพื่ อศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
(ก) เป็ น ผู้ ที่ ไม่ มี โ รคติ ด ต่ อ ร้า ยแรงหรือ โรคสั งคมรั งเกี ย จหรื อ โรคส าคั ญ ที่ จ ะเป็ น
อุปสรรคขัดขวางการศึกษา
(ข) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย หรือถูกจาหน่ายชื่อหรือไล่ออก
จากจากสถาบันการศึกษา
(ค) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
(2) ผู้ ขอเที ย บวิช าและโอนหน่ว ยกิ ต ตองเปนผู ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเทาขึ้นไป
(3) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเทา ในหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
รับรอง

-8(4) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเป็นผู้ ที่ผ่ านการคัดเลื อกเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วสามารถเทียบความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้า
ศึกษา และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วย
(5) เอกสารหลั กฐานที่ต้องนามาแสดงเพื่ อประกอบการขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
มีดังต่อไปนี้
(ก) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ที่ออกให้อย่าง
เป็นทางการ
(ข) รายละเอี ย ดประจ าวิ ช า (Course Description) ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเดิ ม ที่
ออกให้อย่างเป็นทางการ
(ค) หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
(6) ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย จะต้องยื่น
คาขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(7) การเที ย บวิช าและโอนหน่ ว ยกิ ต อาจท าการเที ยบโอนเปนรายวิ ช าหรือ กลุ ม วิช าใน
รายวิชาอื่นตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อานวยการหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดวิชาเพื่อเทียบ
โอนหน่วยกิตและนาเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด
การเทียบวิชาและโอนหนวยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์นั้นจะกระทามิได้
ยกเว้นการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการเทียบ
วิชาและโอนหนวยกิต
(8) รายวิชาที่ขอเทียบและโอนหน่วยกิตนั้น จะต้องเป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้
หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบและโอนหน่วยกิต
(9) การเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตจะกระทาได้ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ไม่ต่ากว่า
ระดับคะแนนตัวอักษร “B” หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(10) จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนได้ จ ะต้ อ งไม่ เกิ น หนึ่ งในสามของจ านวนหน่ ว ยกิ ต
รวมของหลักสูตรที่รับโอน
(11) การบันทึกผลการศึกษาการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบให้บันทึก
ดังนี้ หน่ วยกิตที่ได้ จากการเทีย บวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ “CF” (Credits from Formal
Education)
(12) เมื่อได้รับอนุมัติให้เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือ วิชาวิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขา
ศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(13) การค านวณคะแนนเฉลี่ ย สะสมเพื่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ ปริ ญ ญาของ
มหาวิทยาลัยจะคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง จากเทียบ
วิชาและรับโอนหน่วยกิตแล้วเท่านั้น
(14) ในกรณี ที่ มหาวิทยาลั ย เปดหลั กสูตรใหมจะเทียบวิช าและโอนหน่วยกิต เขาศึกษาได
ไมเกินกว่าชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติแลว
(15) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตแล้ว จะต้องชาระค่าลงทะเบียน
เรียนตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด

-9ข้อ 34. การเที ย บวิช าเรี ย นและโอนหน่ว ยกิต จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึก ษาตาม
อัธยาศัยเพื่อโอนความรู้และให้หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
(ก) เป็ น ผู้ ที่ ไม่ มี โ รคติ ด ต่ อ ร้า ยแรงหรือ โรคสั งคมรั งเกี ย จหรื อ โรคส าคั ญ ที่ จ ะเป็ น
อุปสรรคขัดขวางการศึกษา
(ข) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย หรือถูกจาหน่ายชื่อหรือไล่ออก
จากจากสถาบันการศึกษา
(ค) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบั งคับ ประกาศ คาสั่ง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
(2) ผู้ ขอเที ย บวิช าและโอนหน่ว ยกิ ต ตองเปนผู ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเทาขึ้นไป
(3) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเทา ในหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
รับรอง
(4) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเป็นผู้ ที่ผ่ านการคัดเลื อกเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วสามารถเทียบความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้า
ศึกษา และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วย
(5) ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย จะต้องยื่น
คาขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(6) ให้มี คณะกรรมการเทียบโอนการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างน้ อย 3 คน ประกอบไปด้วย คณบดีบัณ ฑิตวิทยาลั ยหรื อผู้แทน เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการ
หลักสูตร เป็นกรรมการ อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิในรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น เป็นกรรมการ
ให้ ค ณะกรรมการเที ยบโอนการศึก ษานอกระบบและ/หรือการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย
มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(ก) กาหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ จากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเทียบโอนผลการเรียน เทียบวิชา โอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมลักษณะและมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน
(ข) ดาเนินการการประเมินความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และทาการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรทีข่ อเทียบโอน ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทปัจจุบัน
(ค) สรุปผลการประเมินความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และทาความเห็นเสนอรองอธิการบดี ผู้รับผิดชอบหรือผู้แทนเพื่อพิจารณา
อนุมัตติ ามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด

- 10 (7) ผลงาน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางานที่จะนามายื่นประเมิน เพื่อโอน
ความรู้และโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
และมีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน และได้รับการยอมรับและเชื่อถือในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
(8) ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร “B” หรือแต้มระดับคะแนน
3.00 หรื อเที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร “S” และการค านวณคะแนนเฉลี่ ย สะสมเพื่ อการส าเร็ จ
การศึกษาจะคานวณเฉพาะผลการศึกษาและวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
(9) การค านวณคะแนนเฉลี่ ย สะสมเพื่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ ปริ ญ ญาของ
มหาวิทยาลัยจะคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง จากเทียบ
วิชาและรับโอนหน่วยกิตแล้วเท่านั้น
(10) การบันทึกผลการศึกษาให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้
(ก) ห น่ ว ย กิ ต จ าก ก าร ท ด ส อ บ ม าต รฐ าน ให้ บั น ทึ ก “CS” (Credits from
Standardized Test)
(ข) หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CE” (Credits
from Exam)
(ค) หน่ ว ยกิ ตจากการประเมิ น การศึก ษา/อบรมที่ จั ดขึ้ น โดยหน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไม่ ใช่
สถาบัน อุดมศึกษาให้บันทึก “CT” (Credits from Training)
(ง) หน่ ว ยกิ ต จากการเสนอแฟ้ ม สะสมผลงานให้ บั น ทึ ก “CP” (Credits from
Portfolio)
(11) เมื่อได้รับอนุมัติให้เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งภาคการศึกษา
(12) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ให้เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตแล้ว จะต้องชาระค่าลงทะเบียน
เรียนตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 7
นักศึกษาพิเศษ
ข้อ 35. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณารับสมัคร
นักศึกษาพิเศษ” เพื่อพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้
องค์ประกอบ วาระในการดารงตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารับ
สมัครนักศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 36. การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ส มั ค รเข้ าเป็ น นั ก ศึ ก ษาพิ เศษ ไม่ ว่าจะมี ก ารวัด ผลการศึ ก ษาหรื อ ไม่ ก็ ต าม ต้ อ งมี
ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปตามที่กาหนดในข้อ 14 และหากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษโดยมีการ
วัดผลการศึกษาเป็ นรายวิชา ผู้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาพิเศษจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ เฉพาะหลักสูตร
ตามที่หลักสูตรนั้นกาหนดด้วย

- 11 (2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ยื่นความประสงค์พร้อมทั้งระบุเหตุผลใน
การขอศึกษา วิชาที่จะศึกษา และความประสงค์ในการวัดผลการศึกษา รวมถึงเอกสารหลักฐานตามที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบกาหนด ต่อหน่วยงานที่รับผิด ชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์
จะเข้าศึกษา
(3) เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับความประสงค์ ข้อมูลและเอกสารหลักฐานจากผู้สมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตาม (2) แล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทาความเห็นเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับ
สมัครนักศึกษาพิเศษพิจารณาต่อไป
ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาพิ เศษมี อ านาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้
บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ กาหนดวิชาที่ให้นักศึกษาพิเศษศึกษาได้ รวมถึงการวัดผลการศึกษาใน
วิชาดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาให้เป็นที่สุด
(4) เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษได้พิจารณาความประสงค์ตาม (3)
แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษทราบต่อไป
(5) ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
พิเศษ ให้นักศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะในวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาเท่านั้น โดยต้องลงทะเบียนเรียน
พร้อมทั้งชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาและสถานที่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนด หากไม่ลงทะเบียน
เรียน หรือไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาพิเศษในครั้งนั้น
(6) ในกรณี ที่นั กศึกษาพิเศษได้รับอนุมัติให้ศึกษาโดยมีการวัดผลการศึกษาเป็นรายวิช า
ให้นารูปแบบ วิธีการ และลักษณะการศึกษา การวัดผลการศึกษา และการแสดงผลการศึกษาตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับการศึกษาในวิชาดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
(7) ผู้ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาพิ เศษ ไม่ ถื อ ว่ า มี ส ถานภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษอนุมัติให้โอนสถานภาพจากนักศึกษา
พิเศษเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
หมวดที่ 8
ค่าลงทะเบียนเรียนและการคืนค่าลงทะเบียนเรียน
ข้อ 37. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 38. การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน
(1) นักศึกษามีสิทธิขอค่าหน่วยกิตคืนได้เต็มจานวน ในวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้
แต่มหาวิทยาลัยปิดวิชานั้น
(2) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ข อคื น ค่ า ลงทะเบี ย นเรีย นได้ เต็ ม จ านวน ส าหรับ ผู้ ที่ ม หาวิท ยาลั ย
ประกาศให้ทราบภายหลังการลงทะเบียนเรียนว่าพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือสาเร็จการศึกษา
(3) นักศึกษาที่ขอลดวิชา (Dropping) ภายในระยะเวลาที่ ระบุไว้ในข้อ 27 มีสิ ทธิขอคืน
ค่าหน่วยกิตได้ในอัตราร้อยละสี่สิบ
(4) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ข อค่ า หน่ ว ยกิ ต คื น ได้ ใ นอั ต ราร้ อ ยละสี่ สิ บ ในวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้ และนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาภายในหนึ่งสัปดาห์นับแต่
วันเปิดภาคการศึกษานั้น

- 12 (5) นักศึกษาที่มีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง ให้รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบมีอานาจในการกาหนด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และมีดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ หลั กเกณฑ์ และวิธีการคืนค่าหน่ วยกิ ต ตาม (1) – (5) ให้ เป็ นไปตามที่ มหาวิท ยาลั ย
กาหนด
หมวดที่ 9
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 39. ก าหนดระยะเวลาการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น
กาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสามปีการศึกษา
(2) ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินห้าปีการศึกษา
(3) ปริญญาเอก ผู้ ที่ส าเร็จปริญ ญาตรีแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับปริญ ญาเอก ให้ ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกินหกปีการศึกษา
หมวดที่ 10
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 40. มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการวัดผลการศึกษาและการให้คะแนนในแต่ละวิชาโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร เช่น การทดสอบ การทากิจกรรม การปฏิบัติจริง
การทาโครงการ การฝึกทักษะหรือการทดลอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ วิธี การวัดผลการศึกษาและการให้ คะแนน
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
ข้อ 41. การวัดผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 10 ระดับ
A
Excellent
ดีเลิศ
AVery Good
ดีมาก
B+ Good
ดี
B
Fairly Good
ดีพอใช้
BAlmost Good
เกือบดี
C+ Fair
พอใช้
C
Almost Fair
เกือบพอใช้
CPoor
ไม่พอใช้
D
Very Poor
ใช้ไม่ได้
F
Failed
ตก
นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อื่น ๆ ดังนี้
W
Withdrawal
เพิกถอน
S
Satisfactory
เป็นที่น่าพอใจ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.00
0
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Unsatisfactory

ไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาต้องเรียนซ้าเพื่อเปลี่ยน U
ให้เป็น S
NC Non Credit
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
I
Incomplete
ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์
P
Passed
ผ่าน
และเพิ่มสัญลักษณ์สาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
CF (Credits from Formal Education)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการเทียบวิช า
และโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ
CS (Credits from Standardized Test) หมายความว่า หน่วยกิตจากการทดสอบ
มาตรฐาน
CE (Credits from Exam)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการทดสอบที่
ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
CT (Credits from Training)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการประเมิน
การศึกษา/อบรมที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานอื่น
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
CP (Credits from Portfolio)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ม
สะสมผลงาน
การแสดงผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ “I” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่นักศึกษาทางานซึ่งเป็นส่วนประกอบของวิชายังไม่สมบูรณ์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
วิชานั้น อาจให้สัญลักษณ์ “I” กับนักศึกษา เพื่อรอการแสดงผลการวัดผลการศึกษาไว้
(2) เมื่อนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ “I” ในวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
หรือผู้อานวยการหลักสูตรซึ่งวิชานั้นสังกัดโดยเร็ว และดาเนินการให้วิชานั้นมีการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนด หากนั กศึ กษาไม่ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายในก าหนดระยะเวลาดั งกล่ าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ “I” เป็น “F” ในทันที ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้
ขยายระยะเวลาในการดาเนินการให้วิชานั้นมีการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์
ข้อ 42. การนั บ หน่ ว ยกิตที่ ได้ (Credit Earned) ให้ นับ เฉพาะหน่ว ยกิตของวิช าที่ได้ ผ ลการศึกษา
ตั้งแต่ “C-” ขึ้นไปเท่านั้น วิชาที่ได้ผลการศึกษา “D” หรือ “F” ถือว่าไม่ผ่านและต้องนามาคานวณคะแนน
เฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
ข้อ 43. นักศึกษาทีไ่ ด้ผลการศึกษา “D” หรือ “F” ในวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้าอีก
นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษา “D” หรือ “F” ในวิชาเลือก สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเดิม
หรือวิชาอื่นได้
ข้อ 44. การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกวิชาจะบันทึกไว้ในใบรายงานผลการศึกษาทุกครั้ง
ข้อ 45. การวัดผลของการจัดสอนวิชาเสริมพื้นฐานให้ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หรือ U
(Unsatisfactory) และไม่นาผลการวัดผลไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

- 14 ข้อ 46. การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต และการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ ใช้
สัญลักษณ์ P (Passed) คือ ผ่าน หรือ F (Failed) คือ ตกหรือไม่ผ่าน และไม่นาผลการสอบไปคานวณคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 47. สัญลักษณ์ W (Withdrawal) จะให้ได้เฉพาะวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแผน ก
และแจ้ งความประสงค์ ขอเปลี่ ยนไปศึ กษาตามแผน ข แทน ให้ เปลี่ ยนค่าคะแนนหน่ วยกิ ตของวิทยานิ พนธ์ที่
ลงทะเบียนไว้แล้วนั้นเป็น W (Withdrawal)
(2) นักศึกษาขอเพิกถอนวิชานั้นตามที่กาหนดในข้อ 29 หรือข้อ 30
(3) นั กศึ กษาทุ จริ ต การวัดผลการศึ กษาหรือทุ จริ ตทางวิชาการ หรือกระท าผิ ดข้ อบั งคั บ
ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการวัดผลการศึกษาและมหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้เพิกถอนวิชา
(4) นั กศึกษาไม่ปฏิ บั ติตามหรือปฏิบั ติผิดข้อตกลงหรือสั ญญาผ่ อนช าระค่าลงทะเบียนเรียน
ตามข้อ 23
(5) การให้ “W” ตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้หรือข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย
ข้อ 48. การประเมินผลการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะใช้ค่าคะแนน P (Passed) หรือ F
(Failed) และไม่นาผลการสอบไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 49. การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้ค่าระดับ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) และไม่นา
ผลการสอบไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้กาหนดค่าคะแนนหน่วย
กิตวิท ยานิ พนธ์ที่ ลงไว้เป็ น I (Incomplete) และจะเปลี่ ยนเป็ น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)
ในภายหลังเมื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว
ข้อ 50. หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด ข้อห้าม ข้อปฏิบัติในการวัดผลการศึกษา หรือการกระทาที่กาหนดให้เป็น
การทุจริตการวัดผลการศึกษา การทุจริตทางวิชาการ การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิด รวมถึงระวางโทษ
การทุจริตการวัดผลการศึกษาและการทุจ ริตทางวิชาการให้ เป็นไปตามที่มหาวิท ยาลั ยกาหนด โดยออกเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 11
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับมหาบัณฑิต
ก. วิทยานิพนธ์
ข้อ 51. นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ก ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 (1) สามารถลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนดในภาคเรียนแรกที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียน

- 15 เรียนวิชาวิทยานิพนธ์อย่างน้อยสามหน่วยกิตในภาคเรียนแรกและลงทะเบียนตามจานวนที่ต้องการได้ในภาคเรียน
ต่อๆ ไป เพื่อให้ครบตามจานวนที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 52. ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ตามที่กาหนดในข้อ 70 มิฉะนั้นจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)
ข้อ 53. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตรโดยให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะรับเป็น
ที่ปรึกษาการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 54. หลั กเกณฑ์ ขั้น ตอน และกาหนดการเกี่ยวกับ การสอบป้ องกันเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ และ
การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข. การค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)
ข้อ 55. นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 (2) จะต้องผ่านการสอบประมวลความ
รอบรู้ (Comprehensive Examination)
ข้อ 56. นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 (2) ต้องลงทะเบียนวิชาการค้นคว้า
อิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ข้อ 57. ผู้อานวยการหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ ที่ปรึกษาแต่ล ะคนจะรับเป็นที่ปรึกษาการจัด ทา
รายงานวิชาการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
เมื่อนักศึกษาลงทะเบี ยนวิชาการค้นคว้าอิสระแล้วให้ นักศึกษาส่ งหั วข้อการค้นคว้าอิสระ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติหัวข้อและดาเนินการต่อไป
ข้อ 58. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกาหนดการเกี่ยวกับการทารายงานวิชาการค้นคว้าอิสระและการสอบ
ประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยออกเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ระดับดุษฎีบัณฑิต
ข้อ 59. นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มี 2 แบบ ได้แก่
(ก) แบบไม่ มี ก ารศึ ก ษารายวิ ช า แต่ ต้ อ งสอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

- 16 (ข) แบบมี การศึ ก ษารายวิช า ตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต รโดยต้ อ งได้ ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย
ไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาดุษฎีนิพนธ์
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ข้อ 60. นั กศึก ษาหลั กสู ตรปริ ญ ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต ต้องสอบผ่ านการสอบวัด คุณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) และมีสิทธิขอทาดุษฎีนิพนธ์
ข้อ 61. นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ไ ด้ ต้ อ งผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เป็ น นั ก ศึ ก ษา
ดุษฎีบัณฑิตแล้ว และจะต้องลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ครั้งแรกไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต
ข้อ 62. ในกรณี ที่ นั กศึ กษาไม่ ได้ ลงทะเบี ยนดุ ษฎี นิ พนธ์ และไม่ ได้ ลงทะเบี ยนเรียนรายวิ ชาอื่ นใน
ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามที่
กาหนดในข้อ 70 มิฉะนั้นจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)
ข้อ 63. เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ดุษ ฎีนิ พนธ์ห ลักและอาจารย์ ที่ ป รึ กษาดุษ ฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพื่ อขออนุมัติ จากผู้ อานวยการหลั กสูตรหรือ
เทียบเท่าโดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดของคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา
แต่ละคนจะรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ให้นักศึกษาได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
ข้อ 64. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกาหนดการเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
และการทาดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน เค้าโครงดุษ ฎีนิพ นธ์ การสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 12
สถานภาพ การจาแนก การพ้นสถานภาพนักศึกษา และการคืนสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 65. สถานภาพนักศึกษา
(1) นักศึกษาปกติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ก. นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบมีการศึกษารายวิชา นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
ข. นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบไม่มีการศึกษารายวิชา ให้พิจารณาสถานะจากการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์หรือมีการรักษาสถานภาพนักศึกษา
(2) นักศึกษารอพินิจ (On Probation) ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบมีการศึกษา
รายวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่ไม่ต่ากว่า 2.50
(3) นั กศึกษาปริ ญ ญาเอก (Doctoral Student) ได้ แก่ นักศึกษาระดับ ปริญ ญาเอกที่ ยัง
ไม่สอบหรือสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(4) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral
Student) ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อทาดุษฎีนิพนธ์

- 17 ข้อ 66. การจ าแนกสถานภาพนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ การพ้ น สถานภาพนั ก ศึ ก ษาจะกระท าเมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจาแนกสถานภาพจะกระทาเมื่อ นักศึกษา
ได้ศึกษาครบรอบหนึ่งปีนับตั้งแต่แรกเข้าและทุกรอบปีตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป
ข้อ 67. การพ้นสถานภาพนักศึกษา
(1) นั กศึ กษาที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า 2.50 เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาปกติ ยกเว้ น
นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก ซึ่งการพ้นสถานภาพจะกระทาเมื่อ นักศึกษาได้ศึกษาครบรอบหนึ่งปีนับตั้งแต่
แรกเข้าและทุกรอบปีตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป
(2) นักศึกษาทีม่ ีสถานภาพนักศึกษารอพินิจ (On Probation) สองรอบปีติดต่อกัน
(3) นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ไม่ผ่านตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 55 หรือสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ไม่ผ่านตามที่กาหนดไว้ในข้อ 60
(4) นั กศึ กษาที่ ได้ใช้ ระยะเวลาในการศึ กษาครบตามที่ กาหนดไว้ในข้ อ 39 แต่ ยังไม่ ส าเร็จ
การศึกษา
(5) นั กศึ กษาถู กถอนสถานภาพนั กศึ กษาหรือถู กจ าหน่ ายชื่ อออกจากทะเบี ยนนั กศึ กษา
เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(ข) กระทาผิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้จาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หรือการจาหน่ายชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาตามข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย
(ค) ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ หรือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด และไม่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้ น
ตามข้อ 26 หรือข้อ 52 หรือข้อ 62 แล้วแต่กรณี
(6) นักศึกษาเสียชีวิต
(7) นักศึกษาลาออก
(8) นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 68. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค) และข้อ 67 (7) ไปแล้ว อาจขอคืน
สถานภาพนักศึกษาได้ โดยผู้อานวยการหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณา และนาเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ซึ่งจะขอกลับเข้าศึกษาตามความในข้อนี้ ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) เป็ นผู้ มี ลั กษณะและคุณสมบั ติทั่ วไปตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย กรุงเทพว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 14
(ข) เป็นผู้สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 67 (5) (ค) และข้อ 67 (7)
(2) ให้ผู้ซึ่งจะขอกลับเข้าศึกษาตาม (1) ยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาโดยระบุเหตุผลประกอบ
อย่างชัดเจนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับคาร้องขอกลับเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบมีอานาจพิจารณาอนุ มัติให้ กลับเข้าศึกษาได้ตามที่จาเป็นและเห็ นสมควร ทั้งนี้ ให้ ผลการพิ จารณา
ตามวรรคนี้เป็นที่สุด

- 18 (3) ผู้ ซึ่ งได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ก ลั บ เข้ าศึ ก ษาตาม (2) จะได้ รั บ รหั ส นั ก ศึ ก ษาใหม่ และต้ อ ง
ช าระค่าลงทะเบี ยนเรี ยนในอั ตราเดี ยวกั บค่าลงทะเบี ยนเรียนที่ มหาวิทยาลั ยเรียกเก็บจากนั กศึกษาแรกเข้าใน
ภาคการศึกษานั้น
(4) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาตาม (2) จะต้องศึกษาให้ครบจานวนหน่วยกิตของหลักสูตร
เดิมหรือหลักสูตรปัจจุบันที่กลับเข้าศึกษาโดยผู้อานวยการหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณา และนาเสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หากวิชาใดในการศึกษาครั้งก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาและ
ผ่านการวัดผลการศึกษาแล้วแต่วิชานั้นไม่อาจปรับเข้ากับหลักสูตรปัจจุบันได้ ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาต้อง
ศึกษาวิชาเพิ่มเติม
(5) ให้นับรวมระยะเวลาการศึกษาของการศึกษาทุกครั้งก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษา
และระยะเวลาของการศึกษาหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาเข้าด้วยกัน และต้องไม่เกิ นระยะเวลาการศึกษา
ซึ่งกาหนดไว้ในข้อ 39
หมวดที่ 13
การลาพักการศึกษา
ข้อ 69. นักศึกษาซึ่งได้ศึกษากับมหาวิทยาลัยมาแล้วหนึ่งภาคการศึกษาปกติ อาจขอลาพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษาปกติอื่นได้ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาเจ็บป่วยหนัก และต้องพักรักษาเป็นเวลานาน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุ
ชัดเจนว่า เจ็บป่วยหนักจนต้องพักรักษาเป็นเวลานาน
(2) นักศึกษาได้รับทุนแลกเปลี่ยนซึ่งต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน หรือนักศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่งทางราชการ
(3) นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ หรือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาปกติ
(4) เหตุสุดวิสัยประการอื่น
ข้อ 70. ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด
ให้นั กศึกษายื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น พร้อมทั้งช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษาให้มีจานวนเงินเท่ากับค่าหน่วยกิตหนึ่งหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับคาร้องขอลาพักการศึกษาและค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีอานาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ โดยการขอลาพั กการศึ กษาต่ อเนื่ องหรือติดต่อกันตั้ งแต่ สองภาคการศึ กษาปกติ เป็ นต้ นไป
จะกระทามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้อานวยการหลักสูตร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตามความในข้อนี้
ให้ถือเป็นที่สุด
การขอลาพักการศึกษาและชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาให้กระทาทุกภาคการศึกษาปกติ
ที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชา
สารนิ พนธ์ หรื อวิชาดุษฎี นิ พนธ์ ในภาคการศึ กษาปกติภาคการศึ กษาใด และนักศึ กษาไม่ได้รับอนุ มัติให้ลาพั ก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามวรรคสอง นักศึกษาจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)

- 19 ข้อ 71. ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาทุกครั้งให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 39
ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
ข้อ 72. การขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาจะมีผลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
วิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
(2) ในกรณี ที่นั กศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลังกาหนดเวลาในข้อ 70 วิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ “W” ในใบรายงานผลการศึกษา
หมวดที่ 14
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 73. ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ ายที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ยนเรี ยนวิช าต่ างๆ ครบตามหลั ก สู ต รและ
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย และขอแจ้งจบการศึกษาแล้ว ถ้านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
จึงถือว่าเรียนสาเร็จหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 74. การให้ปริญญา
(1) นักศึกษาที่จะรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) ศึกษาได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
(ข) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปจากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
หรือตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย
(ง) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่เลือกศึกษาในแผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออย่างน้ อยดาเนิน การให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม ในรูป แบบบทความวิจัยฉบับ เต็มตามที่วารสารวิช าการในสาขาวิช านั้น ๆ
กาหนด
(3) นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่เลือกศึกษาในแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวล
ความรอบรู้ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(4) นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นในรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มตามที่วารสารวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ กาหนด
(5) นั ก ศึ ก ษาตามข้ อ (2) และข้ อ (4) ต้ อ งสอบผ่ า นการสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ส่งวิทยานิพนธ์รูปแบบดิจิทัลให้บัณฑิตวิทยาลัย

- 20 ข้อ 75. นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่มีสิทธิได้รับเหรียญทองเรียนดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รภายในห้ า ภาคการศึ ก ษาปกติ แ ละสองภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.85 และไม่เคยสอบได้เกรด “B-” หรือ
ต่ากว่า หรือ “U” และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาใด
(3) นั กศึกษาที่เลื อกศึกษาในแผน ข ต้องขอสอบประมวลความรอบรู้ทัน ทีที่ศึกษาวิช า
ในหลักสูตรครบ และต้องสอบให้ผ่านโดยไม่มีเงือ่ นไขในครั้งแรกของการสอบประมวลความรอบรู้
ข้อ 76. การอนุมัติให้ปริญญา ปริญญาเกียรตินิยมเหรียญทองเรียนดี ให้เป็นไปตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ภายในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษายื่นคาร้อง
ขอแจ้ งสาเร็จการศึกษา พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลั ยกาหนดต่อหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ตามวัน เวลาและสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนด
(2) เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับคาร้องขอแจ้งสาเร็จการศึกษาและค่าธรรมเนียมตาม (1)
จากนักศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของนักศึกษาตามที่กาหนดในข้อ 73
หรือข้อ 74 และการให้ปริญญาเกียรติ นิ ยมเหรียญทองเรียนดี ตามที่ กาหนดในข้อ 75 เพื่ อเสนอให้ อธิการบดีให้
ความเห็นชอบ และนาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมเหรียญทองเรียนดี
ต่อไป
หมวดที่ 15
บทเฉพาะกาล
ข้อ 77. ในกรณี ที่ยังไม่มีประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ออกตามความในข้อบังคับนี้
ให้นาประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับไปก่อน
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
นายกสภามหาวิทยาลัย

