
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
วา่ดว้ย 

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
------------------------------------------ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา อาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2550 สภามหาวิทยาลยักรุงเทพ ในการประชุมคร้ังท่ี 4 ปีการศึกษา 2555 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2556 มีมติเห็นสมควรใหว้างขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยักรุงเทพ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีให้เป็นอนัยกเลิกและให้ใช้
ขอ้บงัคบัน้ีบงัคบัแทน 
 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “บณัฑิตวิทยาลยั”  หมายถึง  หน่วยงานท่ีจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 
  “คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั”  หมายถึง  ผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานของบณัฑิตวทิยาลยั 
  “คณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยั”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีดา้นบริหารและ
ตดัสินใจในงานของบณัฑิตวทิยาลยั 
  “คณะกรรมการวิชาการ”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีกลัน่กรอง ตรวจสอบ และ
ใหค้วามเห็นชอบดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยั 
  “ผูอ้  านวยการหลกัสูตร”  “หัวหน้าโครงการ”  หมายถึง  ผูรั้บผิดชอบในการบริหาร
หลกัสูตรหรือโครงการนั้น ๆ 
  “อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายถึง  อาจารยท่ี์ไดรั้บแต่งตั้งจากมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
ทางดา้นวชิาการแก่นกัศึกษา 
  “นกัศึกษา”  หมายถึง  ผูท่ี้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร 
  “นกัศึกษาพิเศษ”  หมายถึง  ผูท่ี้มหาวทิยาลยัพิจารณาเห็นวา่สามารถเขา้ศึกษาในรายวิชาท่ี
ขอศึกษาไดโ้ดยมีหรือไม่มีการประเมินผลการเรียน 
 ขอ้ 5. ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
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หมวดท่ี 1 
ระบบการศึกษา 

 บณัฑิตวิทยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวิธีการประสานงานดา้นวิชาการระหวา่ง คณะ/แผนกอิสระ 
หรือภาควิชาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะอ านวยการศึกษาวิชาในดา้นท่ีตนรับผิดชอบให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 6. ระบบการศึกษาในหน่ึงปีการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา
ปกติ ไดแ้ก่ ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบห้าสัปดาห์ 
และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ีสอง โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่แปดสัปดาห์
แต่ใหเ้พิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 
  การศึกษาในบางหลกัสูตรท่ีตอ้งเดินทางไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัในต่างประเทศซ่ึงมีระบบ
การศึกษาแตกต่างไปจากน้ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลยันั้น และมหาวิทยาลยัจะ
ท าการเทียบให ้การรับโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนัสามารถเทียบเคียงได ้
  ในกรณีท่ีหลกัสูตรจดัใหมี้การศึกษายงัต่างประเทศในลกัษณะการดูงาน การสัมมนา หรือ
การศึกษาเป็นรายเทอม นกัศึกษาตอ้งไปศึกษายงัสถานศึกษาและตามภาคการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

หมวดท่ี 2 

หลกัสูตรการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัจดัหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 ขอ้ 7. หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบ
ส่ีหน่วยกิต 
 ขอ้ 8. หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต การจดัหลกัสูตรแบ่งการศึกษาเป็น 2  แผน 
  8.1 แผน ก  มีจ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่สามสิบหกหน่วยกิตโดย
มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์อยา่งนอ้ยสิบสองหน่วยกิต หรือท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่สามสิบหก
หน่วยกิต 
  8.2 แผน ข  มีจ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต 
โดยมีรายวชิาการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่สามหน่วยกิตและไม่เกินหกหน่วยกิต 
 ขอ้ 9. หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต การจดัหลกัสูตรการศึกษามีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่นอ้ย
กว่าสิบสองหน่วยกิต และจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต หรือท าเฉพาะ
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ส่ีสิบแปดหน่วยกิต 
 ขอ้ 10. การจดัหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาแยกเป็น 4 ลกัษณะ คือ หลกัสูตรภาษาไทย 
หลกัสูตรภาษาองักฤษ หลกัสูตรนานาชาติ และหลกัสูตรสองภาษา 
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 ขอ้ 11. นกัศึกษาทุกหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาจะตอ้งเลือกหลกัสูตรท่ีศึกษาตั้งแต่สมคัรเขา้
ศึกษา และภายใตส้ภาวะปกติไม่สามารถยา้ยหลกัสูตรได้ เวน้แต่มีเหตุอนัควรซ่ึงตอ้งได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 
 ขอ้ 12. นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิตจะตอ้งเลือกแผนการศึกษาไม่ช้ากว่าภาคการศึกษาท่ีหน่ึง
ของปีการศึกษาท่ีสองนับจากปีท่ีเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  หากมีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ตอ้งเปล่ียน
แผนการศึกษาให้นักศึกษายื่นเร่ืองขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยให้เสร็จส้ินก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ 
 

หมวดท่ี 3 
คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

 ขอ้ 13. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  13.1 ไม่เป็นผูท่ี้มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจและโรคท่ีจะเบียดเบียน
หรือขดัขวางการศึกษา 
  13.2 ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกคดัช่ือออกหรือถูกไล่
ออกจากสถาบนัการศึกษาเดิม 
  13.3 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 
  13.4 ผูส้มัครเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 2.50 จากสถาบนัอุดมศึกษาในและ/หรือ
ต่างประเทศ ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองส าหรับผูส้มคัรท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 
2.50 อาจสมคัรเขา้ศึกษาได้ ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยัท่ีจะพิจารณาเป็นราย
กรณี 
  13.5 ผูส้มคัรเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่ต ่ ากว่า  3.50 จาก
สถาบนัการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ส าหรับ
ผูส้มคัรท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.50 อาจสมคัรเขา้ศึกษาได ้ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บณัฑิตวทิยาลยัท่ีจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
  13.6 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งแสดงผลการสอบภาษาองักฤษ 
(TOEFL) ท่ีไม่น้อยกว่า 550 หรือ 213 คะแนนในการสอบดว้ยคอมพิวเตอร์ ยกเวน้ผูส้มคัรท่ีเป็นชาว
ต่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ไม่ตอ้งแสดงผลการสอบน้ี 
  13.7 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตอาจถูกก าหนดให้แสดงคุณสมบติั
พิเศษบางดา้น เช่น ดา้นการวจิยั เป็นตน้ 
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  13.8 ในกรณีผูส้มคัรขาดพื้นความรู้ในหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา คณะกรรมการบณัฑิต
วิทยาลยัอาจก าหนดใหผู้ส้มคัรท่ีผา่นการสอบคดัเลือกเรียนวิชาเสริมพื้นฐานในหลกัฐานท่ีจะเขา้ศึกษาหรือ
วิชาภาษาองักฤษตามความจ าเป็นโดยไม่นบัหน่วยกิต และตอ้งสอบผา่นวิชาท่ีก าหนดให้เรียนดงักล่าวก่อน
การลงทะเบียนเรียนวชิาท่ีต่อเน่ืองในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
 

หมวดท่ี 4 
การคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา 

 ขอ้ 14. การรับบุคคลเขา้ศึกษาใชว้ธีิการสอบคดัเลือกซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบั การคดัเลือกเพื่อเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยักรุงเทพ ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 15. การคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลงัจากการสอบคดัเลือกเสร็จส้ินแล้ว แต่ยงัไม่เปิดภาค
การศึกษาปกติสามารถกระท าไดโ้ดยไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี 5 
การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 ขอ้ 16. การข้ึนทะเบียนนกัศึกษา 
  16.1 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งข้ึนทะเบียนนกัศึกษาดว้ยตนเองตามวนั 
เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  16.2 ผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เป็นนกัศึกษาของหลกัสูตรสาขาวิชาใด  ตอ้งข้ึน
ทะเบียนเป็นนกัศึกษาและปฏิบติัตามระบบการศึกษาของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
  16.3 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาต่อเม่ือไดข้ึ้น
ทะเบียนนกัศึกษาแลว้ โดยตอ้งน าหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ปรายงานตวัต่อฝ่ายรับสมคัรนกัศึกษาพร้อม
ทั้งช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  16.4 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาท่ีไม่อาจข้ึนทะเบียนนกัศึกษาตามวนั เวลาท่ี
ก าหนดจะต้องแจ้งเหตุขดัข้องให้ฝ่ายรับสมคัรนักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรก่อนวนัข้ึน
ทะเบียนนกัศึกษา และไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่ายรับสมคัรนกัศึกษา มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
 ขอ้ 17. การลงทะเบียนเรียน 
  17.1 มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการลงทะเบียนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จ
ส้ินก่อนวนัเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ 
  17.2 ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร มหาวิทยาลยัอาจประกาศปิดวิชาใดวิชาหน่ึง  หรือจ ากดั
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงได้ การประกาศปิดวิชาท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไป
แล้วจะตอ้งกระท าภายในเจ็ดวนันับจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสามวนันับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อน 
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  17.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกตินกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากว่าหกหน่วยกิต
และไม่เกินสิบห้าหน่วยกิต ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.25 แต่ไม่ต ่ากว่า 3.00 จะ
ลงทะเบียนเรียนสิบห้าหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ตอ้งท าเร่ืองขออนุมติัจากคณบดีบณัฑิต
วทิยาลยั ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกินหกหน่วยกิต 
  17.4 การลงทะเบียนเรียนต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นภาคการศึกษาปกติ จะกระท าไดใ้นภาค
การศึกษาสุดทา้ยของการศึกษา หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุผลสมควรและตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิต
วทิยาลยั 
  17.5 การลงทะเบียนเรียนสูงสุดตามขอ้ 17.3 ใหน้บัรวมถึงลกัษณะวชิาท่ีตอ้งเรียนเสริม
พื้นฐานโดยไม่นบัหน่วยกิตดว้ย 
  17.6 การลงทะเบียนเรียนท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ 17.3 ถา้เป็นกรณีท่ีลงทะเบียนเรียนต ่า
กวา่ท่ีขอ้บงัคบัก าหนดใหถื้อวา่เป็นโมฆะทุกวชิา ถา้เป็นกรณีท่ีลงทะเบียนเรียนสูงกวา่ท่ีขอ้บงัคบัก าหนดวิชา
สุดทา้ยท่ีลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ 
  17.7 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นความรู้ 
(Prerequisite) ก่อนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  17.8 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเองตามวนั เวลา สถานท่ีพร้อมช าระค่าเล่า
เรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด นกัศึกษาท่ีไม่อาจลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเองจะตอ้ง
ท าใบมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนลงทะเบียนเรียนแทน 
  17.9 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในลกัษณะวิชาใดวิชาหน่ึงเป็นการเสริมความรู้โดย
ไม่ตอ้งมีการวดัผลในลกัษณะวิชานั้นไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้  านวยการหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติั
จากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และตอ้งช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั
และมีการบนัทึก  NC  (Non Credit) ในใบรายงานผลการศึกษา 
  17.10 การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉล่ียสะสม นกัศึกษาท่ีสอบไดห้น่วยกิตครบ
ตามหลกัสูตรแต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 ใหล้งทะเบียนเรียนวชิาท่ีนกัศึกษาเคยสอบไดล้ าดบัขั้นต ่า
กวา่ B ลงไป หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ท่ีเปิดสอนในระดบัเดียวกนักบัวิชาท่ีอยูใ่นหลกัสูตร โดยจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้  านวยการหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ทั้งน้ีจะมีหน่วยกิต
สะสมไดไ้ม่เกินหา้สิบส่ีหน่วยกิต 
 

หมวดท่ี 6 
การขอเพิ่มวชิา การขอลดวชิา และการขอเพิกถอนวชิา 

 ขอ้ 18. การขอเพิ่มวิชา (Adding) ให้กระท าไดภ้ายในสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา
ทุกภาคการศึกษา 
 ขอ้ 19. การขอลดวชิา (Dropping) ใหก้ระท าไดภ้ายในสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา
ทุกภาคการศึกษา 
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 ขอ้ 20. การขอเพิ่มวชิา การขอลดวชิา รายวชิานั้นตอ้งไม่ขดักบัจ านวนหน่วยกิตตามขอ้ 17.3 
 ขอ้ 21. การขอเพิกถอนวชิา (Withdrawal) 

  21.1 การขอเพิกถอนวิชา จะกระท าไดเ้ม่ือพน้สามสัปดาห์นบัจากวนัส้ินสุดการสอบ
กลางภาคการศึกษาท่ีหน่ึงหรือภาคการศึกษาท่ีสอง หรือเม่ือพน้สัปดาห์แรกนบัจากวนัส้ินสุดการสอบกลาง
ภาคการศึกษาฤดูร้อนจนถึงวนัสุดทา้ยของการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ ลกัษณะวชิาท่ีขอเพิกถอน
นั้นจะบนัทึกสัญลกัษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา 
  21.2 การขอเพิกถอนวิชาหลงัระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถกระท าได้โดยนักศึกษา
จะตอ้งท าค าร้องขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  ถา้ไดรั้บอนุมติัให้เพิกถอนไดล้กัษณะ
วชิาท่ีขอเพิกถอนจะบนัทึกสัญลกัษณ์ W ถา้ไม่ไดรั้บอนุมติัใหเ้พิกถอนนกัศึกษาจะตอ้งศึกษาลกัษณะวิชานั้น
ต่อไป 
 

หมวดท่ี 7 
การเทียบวชิาและโอนหน่วยกิต 

 ขอ้ 22. นกัศึกษาสามารถเทียบวชิาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงการศึกษาในระบบจะเป็นการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของนกัศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั ส่วนการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา
ตามอธัยาศยัเป็นการโอนความรู้และใหห้น่วยกิตเขา้สู่การศึกษาในระบบตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
  การศึกษาในระบบ 
  22.1 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนและเกณฑก์ารเทียบโอน 
   22.1.1 เป็นผูมี้ความประพฤติดี 
   22.1.2 เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
   22.1.3 ไม่เป็นผู ้ท่ีถูกคัดช่ือออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
เน่ืองจากถูกลงโทษทางวนิยั 
   22.1.4 หากเป็นนกัศึกษาท่ีเทียบโอนจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน นกัศึกษาจะตอ้ง
ไดค้ะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 
   22.1.5 ผูอ้  านวยการหลกัสูตรจะเป็นผูพ้ิจารณารายละเอียดวิชาและทดสอบ เพื่อ
เทียบโอนหน่วยกิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 
   22.1.6 การเทียบโอนวชิาและโอนหน่วยกิตจะกระท าไดใ้นกรณีท่ีนกัศึกษาสอบ
ไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร B หรือแตม้ระดบัคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าหรือระดบัคะแนนตวัอกัษร 
S  
   22.1.7 จ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีรับโอน 
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   22.1.8 การเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้เทียบโอนไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัก าหนด 
   22.1.9 การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาและได้รับ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยจะค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษาของลักษณะวิชาท่ีศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเท่านั้น 
    อน่ึง ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หากเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาท่ีสัมพนัธ์กนัให้เทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละส่ีสิบ
ของหลกัสูตรท่ีจะเขา้ศึกษา 
  22.2 เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดง 
   22.2.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบนัอุดมศึกษาเดิมออกให้
เป็นทางการ 
   22.2.2 รายละเอียดประจ าวิชา (Course Description) ของสถาบนัอุดมศึกษา
เดิม 
   22.2.3 หนงัสือรับรองความประพฤติจากอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 
  22.3 ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อจะตอ้งติดต่อแสดงความจ านงต่อ
ฝ่ายรับสมคัรนกัศึกษาล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีขอเทียบโอน 
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
  22.4 การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอธัยาศยั ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
   22.4.1 เป็นผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแลว้สามารถ
เทียบความรู้เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตรของสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา 
   22.4.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างานให้ค  านึงถึงความรู้ท่ีได้จาก
ประสบการณ์เป็นหลกั 
   22.4.3 ผูอ้  านวยการหลักสูตรจะเป็นผูพ้ิจารณารายละเอียดในแต่ละวิชาหรือ
กลุ่มรายวชิา วธีิการประเมินและเกณฑก์ารตดัสินของการประเมิน เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 
   22.4.4 ผลการประเมินตอ้งไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร B หรือแตม้
ระดบัคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร S และการค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมเพื่อการ
ส าเร็จการศึกษาจะค านวณเฉพาะผลการศึกษาและวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 
   22.4.5 จ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินเกา้หน่วยกิต 
   22.4.6 การบนัทึกผลการเรียนใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมิน ไดแ้ก่ 
    - หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนัทึก  “CS”  (Credits 

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

    - หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัข้ึน โดยหน่วยงาน
อ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษาให้บนัทึก “CT” (Credits from 

Training) 

    - หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานใหบ้นัทึก “CP”  

(Credits from Portfolio) 

 
หมวดท่ี 8 

นกัศึกษาพิเศษ 
 ขอ้ 23. การสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาพิเศษจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  23.1 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาพิเศษ ตอ้งแสดงความจ านงต่อฝ่ายรับสมคัรนักศึกษา
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยระบุวชิาท่ีขอเขา้ศึกษาพร้อมเหตุผลในการ
ขอเขา้ศึกษา 
  23.2 นกัศึกษาพิเศษจะตอ้งลงทะเบียนเรียนตามลกัษณะวิชาท่ีได้รับอนุมติัพร้อมทั้ง
ช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ดงัน้ี 
   23.2.1 ค่าเล่าเรียนตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
   23.2.2 ค่าบ ารุงการศึกษา 
   23.2.3 ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 
   23.2.4 ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล 
   23.2.5 ค่าประกนัความเสียหาย 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มหาวทิยาลยัจะเรียกเก็บในอตัราเดียวกบัท่ีเก็บ
จากนกัศึกษารุ่นปีการศึกษานั้น ๆ 
  23.3 การเขา้ศึกษาในฐานะนกัศึกษาพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดสิทธ์ิท่ีจะท าให้มีสถานภาพเป็น
นกัศึกษาปกติของมหาวทิยาลยั ยกเวน้จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี 9 
ค่าเล่าเรียนและการขอคืนค่าเล่าเรียน 

 ขอ้ 24. ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 25. การขอคืนค่าเล่าเรียน 
  25.1  นกัศึกษามีสิทธ์ิขอคืนค่าเล่าเรียนไดเ้ตม็จ านวนในวชิาท่ีมหาวทิยาลยัประกาศปิด 
  25.2  นักศึกษามีสิทธ์ิขอคืนค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมได้เต็มจ านวน
ส าหรับผูท่ี้มหาวทิยาลยัประกาศใหท้ราบภายหลงัการลงทะเบียนเรียนวา่พน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
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  25.3 นกัศึกษาท่ีขอลดวิชาภายในระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 19 มีสิทธ์ิขอคืนค่าเล่าเรียน
ตามจ านวนหน่วยกิตของวชิานั้นไดร้้อยละส่ีสิบ 
  25.4 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ี
หน่ึงและภาคการศึกษาท่ีสอง มีสิทธ์ิท่ีจะขอคืนเงินค่าเล่าเรียนวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนไดร้้อยละส่ีสิบ 
 

หมวดท่ี 10 
ระยะเวลาการศึกษา 

 ขอ้ 26. ก าหนดระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งเรียนให้ไดห้น่วยกิตครบ
ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้
  26.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกินสามปีการศึกษา 
  26.2 ปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกินหา้ปีการศึกษา 
  26.3 ปริญญาเอก ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกินหกปีการศึกษา 
 ขอ้ 27. ในการขอต่ออายุการศึกษา นักศึกษาตอ้งยื่นค าร้องต่อบณัฑิตวิทยาลยัสองเดือนก่อน
ส้ินสุดระยะเวลาการศึกษาในขอ้ 26 ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยัท่ีจะพิจารณา
เป็นรายกรณี เพื่อน าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัการขอต่ออายเุวลาศึกษาไดไ้ม่เกินหน่ึงปีการศึกษา 
 ขอ้ 28. หากนกัศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาไดภ้ายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัตามขอ้ 27 
โดยมีเหตุจ าเป็นอยา่งยิง่ อธิการบดีอาจเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อขออนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษาต่อไป
ได ้
 

หมวดท่ี 11 
การวดัผลและการประเมินผลการศึกษา 

 ขอ้ 29. การวดัผลการศึกษา 
  29.1 การวดัผลการศึกษาอาจกระท าได้โดยการสอบเก็บคะแนนกลางภาคและสอบ
ปลายภาคเม่ือส้ินภาคการศึกษาหรือการทดสอบระหวา่งภาคการศึกษา หรือท ารายงานตามท่ีอาจารยผ์ูส้อน
ก าหนดให ้
  29.2 การวดัผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 10 ระดบั 
 A Excellent ดีเลิศ = 4.00 
 A- Very Good ดีมาก = 3.67 
 B+ Good ดี = 3.33 
 B Fairly Good ดีพอใช ้ = 3.00 

 B- Almost Good เกือบดี = 2.67 
 C+ Fair พอใช ้ = 2.33 
 C Almost Fair เกือบพอใช ้ = 2.00 
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 C- Poor ไม่พอใช ้ = 1.67 
 D Very Poor ใชไ้ม่ได ้ = 1.00 
 F Failed ตก = 0 
   นอกจากน้ียงัมีสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ดงัน้ี 
 W Withdrawal เพิกถอน 
 S Satisfactory เป็นท่ีน่าพอใจ 

 U Unsatisfactory ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ นกัศึกษาตอ้งเรียนซ ้ าเพื่อเปล่ียน U ให้
เป็น S 

 NC Non Credit เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
 I Incomplete ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ 
 P Passed ผา่น 
 และเพิ่มสัญลกัษณ์ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ดงัน้ี 

 CS (Credits from Standardized Test) หมายความวา่  หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน 

 CE (Credits from Exam)  หมายความวา่  หน่วยกิตจากการ
ทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 

 CT (Credits from Training) หมายความวา่  หน่วยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัข้ึน โดย
หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา 

 CP (Credits from Portfolio) หมายความวา่  หน่วยกิตจากการ
เสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

  อกัษร I เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงว่าการประเมินผลลกัษณะวิชาของนกัศึกษายงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์ เน่ืองจากมีเหตุสุดวสิัยบางประการ นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการขอประเมินผลการแกอ้กัษร I ให้เป็น
ล าดบัขั้นสมบูรณ์ภายในส่ีสัปดาห์นบัจากวนัสุดทา้ยของการสอบปลายภาคนั้น หากพน้ก าหนดดงักล่าวทาง
มหาวิทยาลยัจะเปล่ียนอกัษร I ให้เป็น F  ยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไวแ้ต่ยงัเขียนไม่
เสร็จ หรือไม่ไดส้อบวทิยานิพนธ์ ใหบ้นัทึกอกัษร I ไวใ้นใบรายงานผลการศึกษา 
  ในกรณีท่ีใชว้ธีิศึกษาในหอ้งเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่ต ่ากวา่ร้อยละแปดสิบของ
เวลาศึกษาทั้งหมดในแต่ละลกัษณะวชิา มิฉะนั้นจะหมดสิทธ์ิเขา้สอบปลายภาคในลกัษณะวิชานั้น เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนวชิานั้น ในกรณีท่ีนกัศึกษาหมดสิทธ์ิเขา้สอบปลายภาคมหาวิทยาลยัจะบนัทึก 
W ในวชิาดงักล่าว 
  29.3 การนบัหน่วยกิตท่ีสอบได ้(Credit Earned) ให้นบัเฉพาะหน่วยกิตของลกัษณะ
วิชาท่ีไดค้่าระดบัตั้งแต่ C-  ข้ึนไปเท่านั้น ลกัษณะวิชาท่ีไดค้่า D หรือ F ถือวา่ไม่ผา่นและตอ้งน ามาค านวณ
คะแนนเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาและคะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ัง 
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  29.4 นกัศึกษาท่ีสอบลกัษณะวิชาบงัคบัได้ D หรือ F จะตอ้งลงทะเบียนเรียนลกัษณะ
วชิานั้นซ ้ าอีก 
  29.5 การวดัผลการศึกษาของนักศึกษาทุกลกัษณะวิชาทุกคร้ัง จะบนัทึกไวใ้นใบ
รายงานผลการศึกษา 
  29.6 การวดัผลของการจดัสอนวิชาเสริมพื้นฐานให้ใชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U และไม่น า
ผลการสอบไปค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม 
  29.7 การวดัผลการสอบประมวลความรอบรู้ของนกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต  และ
การสอบวดัคุณสมบติัของปริญญาดุษฎีบณัฑิต ให้ใชส้ัญลกัษณ์ P (Passed) คือ ผา่น หรือ F (Failed) คือ 
ตกหรือไม่ผา่น และไม่น าผลการสอบไปค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม 
  29.8 นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิตท่ีไม่ผา่นการสอบป้องกนัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตาม
แผน ก และแจง้ความประสงคข์อเปล่ียนไปศึกษาตามแผน ข แทนใหเ้ปล่ียนค่าคะแนนหน่วยกิตของวทิยานิพนธ์
ท่ีลงทะเบียนไวแ้ลว้นั้นเป็น W (Withdrawal) 

  29.9 การประเมินผลการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะใช้ค่าคะแนน P 

(Passed) หรือ F (Failed) และไม่น าผลการสอบไปค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม 
  29.10 การวดัผลวทิยานิพนธ์ใหใ้ชค้่าระดบั S หรือ U และไม่น าผลการสอบไปค านวณ
คะแนนเฉล่ียสะสม ในกรณีท่ีวทิยานิพนธ์ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ใหก้ าหนดค่าคะแนนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีลง
ไวเ้ป็น I (Incomplete) และจะเปล่ียนเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) ในภายหลงัเม่ือ
วทิยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์แลว้ 
 

หมวดท่ี 12 
การสอบประมวลความรอบรู้และวทิยานิพนธ์ 

 ขอ้ 30. การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 

  30.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตท่ีเลือกศึกษาในแผน ข ตอ้งสอบการสอบ
ประมวลความรอบรู้ 
  30.2 มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อ
ด าเนินการจดัสอบขอ้เขียนและควบคุมการสอบใหไ้ดม้าตรฐาน 
  30.3 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ปีละสามคร้ังในเดือน
สิงหาคม พฤศจิกายน และเมษายน โดยจะประกาศวนั เวลา และสถานท่ีสอบให้นกัศึกษาทราบล่วงหนา้ก่อน
วนัสอบอยา่งนอ้ยสองเดือน 
  30.4 นกัศึกษาจะท าการสอบประมวลความรอบรู้ได ้จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
   30.4.1 ศึกษาวชิาครบตามหลกัสูตร ทั้งน้ีไม่นบัรวมรายวชิาการคน้ควา้อิสระ 
   30.4.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมของลกัษณะวชิาทั้งหมดท่ีศึกษามาไม่ต ่ากวา่ 3.00 
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  30.5 นกัศึกษาจะสอบประมวลความรอบรู้ไดไ้ม่เกินสามคร้ังและการสอบผ่านจะตอ้ง
สอบไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละแปดสิบ อน่ึง ถา้การสอบแบ่งออกเป็นหลายหมวดในการสอบคร้ังท่ีสองหรือคร้ังท่ี
สาม ใหส้อบเฉพาะหมวดท่ีสอบไม่ผา่น 
  30.6 นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านตามจ านวนคร้ังท่ีก าหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็น
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 31. การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 

  31.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตตอ้งสอบวดัคุณสมบติั 
  31.2 มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัติ ซ่ึงประกอบด้วย
คณะกรรมการท่ีปรึกษาจ านวนไม่ต ่ากวา่หา้คน คือ 
   31.2.1 หวัหนา้โครงการปริญญาเอก เป็นประธาน 
   31.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
   31.2.3 ผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ยสองคน 
   31.2.4 ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ในกรณีจ าเป็น การสอบวดัคุณสมบติัอาจถูกก าหนดข้ึน ณ มหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศซ่ึงไม่อาจมีผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมเป็นกรรมการได ้มหาวิทยาลยัจะ
แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ ณ มหาวทิยาลยัแห่งนั้นเพื่อท าหนา้ท่ีแทน 
  31.3 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอบวดัคุณสมบติัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง โดยจะประกาศ
วนั เวลาและสถานท่ีสอบใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้ก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ยสองเดือน 
  31.4 นกัศึกษาท่ีจะเขา้สอบวดัคุณสมบติัตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาครบทุกวิชาแล้ว 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 และผา่นการทดสอบความสามารถในการท าวจิยั (ถา้มี) แลว้ 
  31.5 นกัศึกษาจะสอบวดัคุณสมบติัในส่วนท่ีเป็นขอ้เขียนไดไ้ม่เกินสองคร้ัง 
  31.6 นกัศึกษาจะตอ้งสอบวดัคุณสมบติัในส่วนท่ีเป็นการสอบปากเปล่าเม่ือสอบผ่าน
ส่วนท่ีเป็นขอ้เขียนแลว้ คณะกรรมการด าเนินการสอบจะเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีสอบ โดยการ
สอบปากเปล่าให้สอบได้ไม่เกินสองคร้ัง นักศึกษาท่ีสอบผ่านจะเป็นนักศึกษาดุษฎีบณัฑิต (Doctoral 

Candidate) และไดรั้บอนุมติัให้ลงทะเบียนเพื่อเร่ิมท าวิทยานิพนธ์ได ้นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นตามท่ีก าหนด
จะตอ้งพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
 ขอ้ 32. การท าวทิยานิพนธ์ 
  32.1 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
   32.1.1 นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาในแผน ก สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีหลกัสูตรก าหนดในภาคเรียนแรก หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อยา่งนอ้ยสามหน่วยกิต
ในภาคเรียนแรกและลงทะเบียนตามจ านวนท่ีตอ้งการได้ในภาคเรียนต่อ ๆ ไป เพื่อให้ครบตามจ านวนท่ี
หลกัสูตรก าหนด 



- 13 - 

   32.1.2 นกัศึกษาจะลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ไดต้อ้งศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ภาคการศึกษาปกติโดยเรียนวชิาบงัคบัและวิชาเฉพาะสาขามีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่สิบห้าหน่วยกิต และ
ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
   32.1.3 นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ลกัษณะวิชาอ่ืนในภาคการศึกษาปกติให้เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา เป็นจ านวนเงินเท่ากบัหน่ึงหน่วยกิตวทิยานิพนธ์จนกวา่จะส่งมอบวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
   32.1.4 เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้นักศึกษาเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อขออนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยั  โดยให้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    คณะกรรมการท่ีปรึกษาตอ้งประกอบไปดว้ยอาจารยป์ระจ าหน่ึงคน และ
อาจารยพ์ิเศษท่ีสอนอยู่ในบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวชิาหน่ึงคน โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาแต่ละคนจะรับเป็นท่ีปรึกษาการจดัท าวิทยานิพนธ์ให้นกัศึกษา
ไดไ้ม่เกินหา้คน 
    ผูอ้  านวยการหลกัสูตรหรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากบณัฑิตวิทยาลยั
จะเขา้ร่วมเป็นกรรมการท่ีปรึกษาโดยต าแหน่ง 
    คณะกรรมการท่ีปรึกษาจะท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์  
โดยมีผูอ้  านวยการหลกัสูตรหรือผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากบณัฑิตวิทยาลยัเป็นประธานให้นกัศึกษาเสนอ
และสอบป้องกนัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (Thesis Proposal) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  การสอบป้องกนัเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
   32.1.5 นักศึกษาต้องสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เสร็จส้ินในภาค
การศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวให้เสร็จ
ส้ินไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด ให้นกัศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผนัไดเ้ป็นคราว ๆ ไป ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบ
ป้องกนัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไม่ผา่นให้มีสิทธ์ิสอบไดอี้กหน่ึงคร้ัง นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นตามก าหนดจะตอ้ง
เปล่ียนไปศึกษาในแผน ข แทน 
  การสอบวทิยานิพนธ์ 
   32.1.6 เม่ือบณัฑิตวิทยาลัยอนุมติัเค้าโครงวิทยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ให้นกัศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เม่ือเสร็จแลว้ใหเ้สนอขอสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยัพร้อมวทิยานิพนธ์ตามจ านวนท่ีบณัฑิต
วทิยาลยัก าหนด 
   32.1.7 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ให้ใช้รูปแบบตามท่ีก าหนดในคู่มือการพิมพ์
วทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 
   32.1.8 บณัฑิตวทิยาลยัจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์โดยมี
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรหรือผูแ้ทนท่ีได้รับมอบหมายจากบณัฑิตวิทยาลัยท าหน้าท่ีประธาน ประกอบด้วย
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อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการอ่ืน ๆ รวมแลว้ไม่เกินส่ีคน ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ไม่ผา่นในคร้ังแรกให้มีสิทธ์ิสอบไดอี้กหน่ึงคร้ังภายในเวลาสามเดือนนบัจากวนัสอบแต่ไม่เร็ว
กวา่หน่ึงเดือน หากพน้เวลาสามเดือนใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องต่อบณัฑิตวทิยาลยัเพื่อขออนุมติัผอ่นผนัเวลา 
   32.1.9 นกัศึกษาตอ้งเสนอวิทยานิพนธ์และบทคดัยอ่ท่ีไดรั้บความเห็นชอบขั้น
สุดทา้ยจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคน ก่อนวนัสอบวิทยานิพนธ์อยา่ง
นอ้ยหน่ึงเดือน 
   32.1.10 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อนุมติัให้นักศึกษาผ่านการ
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์นกัศึกษาตอ้งส่งวิทยานิพนธ์ให้บณัฑิตวิทยาลยัตรวจรูปแบบก่อนท่ีจะน าไปเขา้
เล่ม และให้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์พร้อมบทคดัย่อตามจ านวนท่ีบณัฑิตวิทยาลัยก าหนดให้บณัฑิต
วิทยาลยัภายในสามสัปดาห์นบัจากวนัผ่านการสอบปากเปล่า ทั้งน้ีให้ถือวนัท่ีนกัศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยัเป็นวนัท่ีสอบผา่นวทิยานิพนธ์ 
   32.1.11 นักศึกษาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวนัส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ 
  32.2 ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
   32.2.1 นกัศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ตอ้งผ่านการสอบวดัคุณสมบติั
เป็นนกัศึกษาดุษฎีบณัฑิตแลว้ 
   32.2.2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์คร้ังแรกไม่น้อยกว่าสิบสอง
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติท่ีนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์และไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัค่า
หน่วยกิตหน่ึงหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ จนกวา่จะส่งมอบวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
   32.2.3 เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้นักศึกษาเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อขออนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทน
จากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวนรวมไม่นอ้ยกวา่ห้าคน โดยให้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    คณะกรรมการท่ีปรึกษาตอ้งประกอบไปดว้ยหวัหนา้โครงการปริญญาเอก
หรือผูแ้ทนหน่ึงคน อาจารยท่ี์ปรึกษาหน่ึงคน ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงอาจเป็นอาจารยใ์นโครงการปริญญาเอกหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกจ านวนไม่นอ้ยกว่าสองคน และผูแ้ทนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หน่ึงคน 
    คณะกรรมการท่ีปรึกษาจะท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์  
โดยมีหวัหนา้โครงการปริญญาเอกหรือผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากบณัฑิตวิทยาลยัเป็นประธาน และให้
นกัศึกษาเสนอและสอบป้องกนัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (Dissertation Proposal) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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  การสอบป้องกนัเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
   32.2.4 นักศึกษาต้องสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เสร็จส้ินในภาค
การศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวให้เสร็จ
ส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด ให้นกัศึกษายื่นค าร้องขอผอ่นผนัได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีการศึกษานบั
จากวนัท่ีนกัศึกษาสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบป้องกนัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ไม่
ผา่นใหมี้สิทธ์ิสอบไดอี้กหน่ึงคร้ัง นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นตามก าหนดจะตอ้งพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  การสอบวทิยานิพนธ์ 
   32.2.5 เม่ือบณัฑิตวิทยาลยัอนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหน้กัศึกษาด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เม่ือ
เสร็จส้ินแลว้ใหเ้สนอขอสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยัพร้อมวทิยานิพนธ์ตามจ านวนท่ีบณัฑิต
วทิยาลยัก าหนด 
   32.2.6 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ให้ใช้รูปแบบตามท่ีก าหนดในคู่มือการพิมพ์
วทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 
   32.2.7 บณัฑิตวิทยาลยัจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์มี
หวัหนา้โครงการปริญญาเอกหรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีประธาน ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ กรรมการอ่ืน ๆ และผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ห้าคน 
ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ไม่ผา่นในคร้ังแรกใหมี้สิทธ์ิสอบไดอี้กหน่ึงคร้ังภายในเวลาสาม
เดือนนบัจากวนัสอบแต่ไม่เร็วกวา่หน่ึงเดือน หากพน้เวลาสามเดือนนกัศึกษาตอ้งยืน่ค  าร้องต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
เพื่อขออนุมติัผอ่นผนัเวลา 
   32.2.8 นกัศึกษาตอ้งเสนอวิทยานิพนธ์และบทคดัยอ่ท่ีไดรั้บความเห็นชอบขั้น
สุดทา้ยจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนก่อนวนัสอบวิทยานิพนธ์อยา่ง
นอ้ยหน่ึงเดือน 
   32.2.9 ในกรณีท่ีคณะกรรมการอนุมติัให้ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
นกัศึกษาตอ้งส่งวิทยานิพนธ์ให้บณัฑิตวิทยาลยัตรวจรูปแบบก่อนท่ีจะน าไปเขา้เล่มและให้ส่งวิทยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์พร้อมบทคดัย่อตามจ านวนท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนดให้บณัฑิตวิทยาลยัไม่ช้ากว่าสองเดือน
หลงัจากผา่นการสอบปากเปล่าแลว้ ทั้งน้ีใหถื้อวนัท่ีนกัศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยั
เป็นวนัท่ีสอบผา่นวทิยานิพนธ์ 
   32.2.10 นกัศึกษาตอ้งมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยู่ในวนัท่ีส่งวิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ 
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หมวดท่ี 13 
สถานภาพ การจ าแนก และการพน้สถานภาพนกัศึกษา 

 ขอ้ 33. การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเพื่อการพน้สถานภาพนักศึกษาจะกระท าเม่ือส้ินภาค
การศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาเป็นปีแรก การจ าแนกสถานภาพจะกระท าเม่ือนกัศึกษา
ไดศึ้กษาครบรอบหน่ึงปีนบัตั้งแต่แรกเขา้และทุกรอบปีตั้งแต่ปีแรกเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 34. นกัศึกษาปกติ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 ขอ้ 35. นกัศึกษารอพินิจ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แต่ไม่ต ่ากวา่ 
2.50 

 ขอ้ 36. นกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั และมีสิทธ์ิ
ลงทะเบียนเพื่อท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอ้ 37. การพน้สถานภาพนกัศึกษา 
  37.1 เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาสอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.50 
ยกเวน้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาเป็นปีแรก ซ่ึงการพน้สถานภาพจะกระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษาฤดูร้อนของ 
ปีการศึกษา หรือส้ินภาคการศึกษาท่ีหน่ึงของปีการศึกษาถดัไปจากปีแรกท่ีเขา้ศึกษาแลว้แต่กรณี 
  37.2 นกัศึกษารอพินิจท่ีสอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 เม่ือส้ินภาคการศึกษา
ฤดูร้อนของปีการศึกษาท่ีมีสถานภาพรอพินิจ หรือส้ินภาคการศึกษาท่ีหน่ึงของปีการศึกษาถัดไปท่ีมี
สถานภาพรอพินิจ 
  37.3 นกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ้ 26 หรือ 27 แต่สอบไดห้น่วยกิตยงั
ไม่ครบตามหลกัสูตรหรือยงัสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผา่น 
  37.4 ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  37.5 ตาย 
  37.6 ลาออก 
  37.7 ถูกถอนสถานภาพนกัศึกษาหรือถูกจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษาเน่ืองจาก
ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   37.7.1 ใชห้ลกัฐานการศึกษาปลอมสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
   37.7.2 ประพฤติผดิขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง 
   37.7.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษา
สถานภาพนกัศึกษาต่อส านกัทะเบียนนกัศึกษาพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมภายในสามสิบวนันบัจากวนัเปิด
ภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้ 38. นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 37.7.3 ไปแลว้ อาจขอคืนสภาพการเป็น
นกัศึกษาไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 
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หมวดท่ี 14 
การลาพกัการศึกษา 

 ขอ้ 39. การลาพกัการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนกัศึกษาในกรณีท่ีนกัศึกษามีความ
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลงัจากท่ีไดศึ้กษาในมหาวิทยาลยัมาแลว้อย่างน้อย
หน่ึงภาคการศึกษาหรือไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 
  39.1 นกัศึกษาขอลาพกัการศึกษาไดด้ว้ยเหตุผลขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   39.1.1 เจ็บป่วยจนตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย ์ โดยมีใบรับรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
   39.1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง
มหาวทิยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 
   39.1.3 มีเหตุจ าเป็นสุดวสิัย 
   39.1.4 นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
  39.2 นกัศึกษาท่ีขอลาพกัการศึกษา เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
   39.2.1 ระหวา่งท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่ารักษา
สถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะพน้สถานภาพ มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียน
นกัศึกษา 
   39.2.2 การครบระยะเวลาการศึกษา ให้นบัระยะเวลาท่ีขอลาพกัการศึกษาทุก
คร้ังอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาตามขอ้ 26 หรือ 27 ดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาท่ีขอลาพกัการศึกษา เน่ืองจากถูก
เกณฑเ์ขา้รับราชการทหาร 
   39.2.3 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาเม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาต่อตอ้ง
รายงานตวัต่อส านกัทะเบียนนกัศึกษาก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียน 
  39.3 หากเป็นการลาพกัการศึกษาระหวา่งภาคการศึกษาจะมีผลดงัต่อไปน้ี 
   39.3.1 ถ้านักศึกษาขอลาพกัการศึกษาภายในสัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาท่ีหน่ึงและภาคการศึกษาท่ีสอง ลกัษณะวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บนัทึกในใบรายงานผล
การศึกษา 
   39.3.2 ถา้นกัศึกษาขอลาพกัการศึกษาภายหลงัก าหนดเวลาในขอ้ 39.3.1 และ
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั ลกัษณะวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบนัทึกสัญลกัษณ์ W 
ในใบรายงานผลการศึกษา 
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หมวดท่ี 15 
การส าเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 40. การส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนลกัษณะวชิาต่างๆ 
ครบตามหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั และขอแจง้จบแลว้ ถา้นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 
3.00 ข้ึนไปจึงถือวา่เรียนส าเร็จหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
 ขอ้ 41. การใหป้ริญญา 
  41.1 นกัศึกษาท่ีจะรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
   41.1.1 สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสังกดั 
   41.1.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไปจากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ
เทียบเท่า 
   41.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อยควรค่ากบัปริญญาท่ีจะไดรั้บ 
  41.2 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตท่ีเลือกศึกษาในแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรอบรู้ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  41.3 นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิตท่ีเลือกศึกษาในแผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้ง
ไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมในรูปแบบบทความวิจยัฉบบัเต็มตามท่ี
วารสารวชิาการในสาขาวชิานั้น ๆ ก าหนด 
  41.4 นักศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรองก่อนการพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นในรูปแบบบทความวิจยั
ฉบบัเตม็ตามท่ีวารสารวชิาการในสาขาวชิานั้น ๆ ก าหนด 
  41.5 นกัศึกษาตามขอ้ 41.3 และขอ้ 41.4 ตอ้งสอบผ่านการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
และส่งมอบวทิยานิพนธ์ท่ีพิมพแ์ละเขา้เล่มเรียบร้อยแลว้ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 
  41.6 ไม่มีพนัธะดา้นหน้ีสินใด ๆ กบัมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 42. นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิตท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเหรียญทองเรียนดี ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  42.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในห้าภาคการศึกษาปกติและสองภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
  42.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 3.85 และไม่เคยสอบไดเ้กรด B- 
หรือต ่ากวา่หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ ้ าในวชิาใด 
  42.3 นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาในแผน ข ตอ้งขอสอบประมวลความรอบรู้ทนัทีท่ีศึกษาวิชา
ในหลกัสูตรครบตามคุณสมบติัขอ้ 30.4.1 และตอ้งสอบให้ผ่านโดยไม่มีเง่ือนไขในคร้ังแรกของการสอบ
ประมวลความรอบรู้ 




