
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2562 
................................................ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคบัมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
มีมตใิหอ้อกข้อบังคับมหาวิทยาลัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2562” 
 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3. ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้เป็นอันยกเลิกและให้ใช้
ข้อบังคับนี้บังคับแทน 
  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งแตกต่าง หรือขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการที่ได้กระท าไปก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 
 
 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  “รองอธิการบดี”  หมายความว่า รองอธิการบดีอาวุโส และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
  “ผู้ช่วยอธิการบดี”  หมายความว่า ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโส และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย 
  “คณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ด้าน
บริหาร และก าหนดนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงแต่งต้ังโดยอธิการบดี 
  “คณะกรรมการประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ด้านบริหาร 
ควบคุมและก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร         
ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้แทน
บัณฑิตวิทยาลัย   
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  “ผู้อ านวยการหลักสูตร”  หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือโครงการนั้นๆ ให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร โดยให้หมายความรวมถึง
ต าแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่าด้วย 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 
  “นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate)”  หมายความว่า นักศึกษาปริญญาเอก 
(Doctoral Student) ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อท าดุษฎีนิพนธ์ 
  “นักศึกษาพิเศษ”  หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าสามารถเข้าศึกษาใน
รายวิชาที่ขอศึกษาได้ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะมีการวัดผลการศึกษาหรือไม่ก็ตาม 
 “ค่าลงทะเบียนเรียน”  หมายความว่า ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ         
ค่าปฏิบัติการ และให้หมายความรวมถึงเงินใดๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียน 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บเป็นรายวิชาหรือแบบเหมาจ่าย  
 
 ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ตลอดจนให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัย
ปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นการชั่วคราว  
  การตีความ และวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดข้อง รวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
เป็นการชั่วคราวตามวรรคสองให้เป็นที่สุด 
 

หมวดที ่1 
ระบบการศึกษา 

   
 ข้อ 6. ระบบการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ 
ได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด โดยให้เพ่ิม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ      
  การศึกษาในบางหลักสูตรที่ต้องเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งมีระบบ
การศึกษาแตกต่างไปจากนี้นักศึกษาต้องศึกษาตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น และมหาวิทยาลัยจะท า
การเทียบให ้การรับโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกันสามารถเทียบเคียงได้ 
 

หมวดที ่2 
หลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ 7. มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  (2) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  (3) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
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 ข้อ 8. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
หน่วยกิต 
 
 ข้อ 9. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต การจัดหลักสูตรแบ่งการศึกษาเป็น 2  แผน 
  (1) แผน ก  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต โดย     
มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์อย่างน้อยสิบสองหน่วยกิต หรือท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามสิบหก
หน่วยกิต 
  (2) แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาแบบรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์     
มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต โดยมีรายวิชาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิตและไม่เกินหกหน่วยกิต 
 
 ข้อ 10. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต การจัดหลักสูตรการศึกษามีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อย
กว่าสิบสองหน่วยกิต และจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต  หรือท าเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดหน่วยกิต 
 
 ข้อ 11. การจัดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาแยกเป็น 4 ลักษณะ คือ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา 
  
 ข้อ 12. นักศึกษาทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเลือกหลักสูตรที่ศึกษาตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา 
โดยไม่สามารถย้ายหลักสูตรได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 ข้อ 13. นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจะต้องเลือกแผนการศึกษาไม่ช้ากว่าภาคการศึกษาปกติที่สาม
นับจากภาคการศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ต้องเปลี่ยนแผนการศึกษาให้
นักศึกษายื่นเรื่องขออนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตรให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษา
นั้นๆ   
 

หมวดที ่3 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา และการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

 
 ข้อ 14. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติทั่วไป 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการศึกษา 
  (2) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย หรือถูกจ าหน่ายชื่อออกหรือถูกไล่ออก
จากสถาบันการศึกษาเดิม 
  (3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ 
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ข้อ 15. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  (1) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  (2) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง   
  (3) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) 
ที่ไม่น้อยกว่า 550 (PBT) หรือ 213 (CBT) หรือ 79-80 (iBT) หรือการทดสอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
ยกเว้นผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารไม่ต้องแสดงผลการสอบนี้  
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจถูกก าหนดให้แสดงคุณสมบัติพิเศษ     
บางด้าน เช่น ด้านการวิจัย ประสบการณ์เฉพาะด้าน เป็นต้น 
 
 ข้อ 16. ในกรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขาดพ้ืนความรู้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
ผู้อ านวยการหลักสูตรจะก าหนดให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานในหลักสูตรที่จะเข้า
ศึกษาหรือวิชาภาษาอังกฤษตามความจ าเป็นโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบผ่านวิชาที่ก าหนดให้เรียนดังกล่าว  
   
 ข้อ 17. ก าหนดการและวิธีคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวดที ่4 
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ 18. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยต้องน าหลักฐานต่างๆ ที่ก าหนดไว้ไปรายงานตัว
ต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ ตามจ านวนหน่วยกิตที่ มหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมกับการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา จึงจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา    
  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาและปฏิบัติตามระบบการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น  
  ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตาม
วันและเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาเพ่ือขอขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีอ านาจขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ตามความจ าเป็นและ
สมควร 
 
 ข้อ 19. การลงทะเบียนเรียนให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และก าหนดการตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 20. ในกรณีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศปิดวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจ ากัดจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งได้ ทั้งนี้ การปิดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้วจะต้อง
กระท าภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสามวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรอาจขยายระยะเวลาการปิดวิชาได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  
 ข้อ 21. ในแต่ละภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่าหกหน่วยกิตและไม่เกิน
สิบห้าหน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินหกหน่วยกิต ยกเว้นกรณีที่สามารถ
ท าได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดหรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้อ านวยการหลักสูตร 
 ส าหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.25 แต่ไม่ต่ ากว่า 3.00 จะลงทะเบียนเรียน
เกินสิบห้าหน่วยกิตขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ต้องท าเรื่องขออนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตร ในภาค
การศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินหกหน่วยกิตยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตร   
   
 การลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติ จะกระท าได้ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของการศึกษา หรือในกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุผลสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตร  
    
 ข้อ 22. การลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกับการ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 18 
 ภาคการศึกษาอ่ืนนอกจากภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา ให้นักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยตามวัน 
เวลา และสถานที่ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด     
  (2) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตาม (1) ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
ด้วยตนเอง ภายในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด แต่ต้องไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษา   
  (3) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตาม (1) และ (2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนล่าช้ากรณีพิเศษด้วยตนเอง ภายในวัน เวลา และสถานที่ซึ่ง
มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองสัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินหนึ่งสัปดาห์   
นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน แต่หากเป็นเหตุจ าเป็นกรณีอ่ืนไม่ว่าด้วยเหตุใดให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจ
พิจารณาอนุมัต ิ 
  การลงทะเบียนเรียนตามข้อ (1) - (3) หากนักศึกษาไม่อาจมาลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง 
นักศึกษาสามารถมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงทะเบียนเรียนแทนนักศึกษาได้ โดยจะต้องท าหนังสือมอบอ านาจหรือ
ใบมอบฉันทะให้บุคคลนั้นลงทะเบียนเรียนแทนนักศึกษา และยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในขณะลงทะเบียนเรียน 
 
 ข้อ 23. ในการลงทะเบียนเรียนตามข้อ 22 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี นักศึกษาต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่ก าหนด
ดังกล่าว ถือว่านักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในครั้ งนั้น ทั้งนี้  เว้นแต่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ผ่อนช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
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  การขออนุมัติผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียนให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียนได้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้
นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนตามข้อ 22 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 22 วรรคสอง (1) ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ช าระค่าลงทะเบียน
เรียนในการลงทะเบียนเรียนดังกล่าว มีสิทธิขอผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียนได ้
  (2) ให้นักศึกษาซึ่งมีสิทธิขอผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามข้อ (1) ด าเนินการช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
ให้นักศึกษาด าเนินการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียน  
  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียน ก าหนดระยะเวลาการผ่อน 
จ านวนงวด อัตราค่าธรรมเนียมการผ่อนช าระ การก าหนดคู่สัญญา มาตรการบังคับ การใช้สิทธิเรียกร้อง และ
รายละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับการผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในข้อตกลงหรือสัญญาผ่อนช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน 
  (3) ขั้นตอนการผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียน การจัดท าข้อตกลงหรือสัญญาการผ่อนช าระ 
และการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ด าเนินการ         
รับ ส่ง หรือจัดท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 
 ข้อ 24. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในลักษณะวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเสริมความรู้โดยไม่ต้องมี  
การวัดผลในลักษณะวิชานั้นได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีการบันทึก “NC”  
(Non Credit) ในใบรายงานผลการศึกษา 
 
 ข้อ 25. การลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม  นักศึกษาที่สอบได้หน่วยกิตครบตาม
หลักสูตรแต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ล าดับขั้นต่ ากว่า 
“B” ลงไป หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ที่เปิดสอนในระดับเดียวกันกับวิชาที่อยู่ในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้จะมีหน่วยกิตสะสมได้
ไม่เกินห้าสิบสี่หน่วยกิต 
 

ข้อ 26. ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะต้อง
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามที่ก าหนดในข้อ 70 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูกจ าหน่ายชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)  

 
หมวดที ่5 

การลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา เพิ่มหรือลดวิชา และการเพิกถอนวิชา 
 
 ข้อ 27. ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามจ านวนวิชาและ  
หน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษามีสิทธิ ขอเพิกถอนวิชา
(Withdrawal) ที่ลงทะเบียนเรียนได้ แต่ไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมวิชา (Adding) และ/หรือลดวิชา 
(Dropping) ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอ่ืน นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาใดแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพ่ิมวิชา (Adding) หรือลดวิชา (Dropping) ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
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 ข้อ 28. การขอเพ่ิมวิชา (Adding) และ/หรือลดวิชา (Dropping) ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วนั้น ต้อง   
ไม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนดในข้อ 21 
  

ข้อ 29. นักศึกษาซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแล้ว อาจขอเพิกถอนวิชา (Withdrawal) 
ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วได้ ตามวัน เวลา และสถานที่รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด   
 

ข้อ 30. ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแล้ว แต่มิได้ขอเพิกถอนวิชา 
(Withdrawal) ตามที่ก าหนดในข้อ 29 นักศึกษาอาจขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษได้หากมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยยื่นค าขอ
เพิกถอนวิชากรณีพิเศษพร้อมทั้งระบุเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ก่อนวันสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น 
   

ข้อ 31. วิชาที่ได้ลงทะเบียนแล้วและนักศึกษาขอเพิกถอนตามข้อ 29 หรือได้รับอนุมัติให้เพิกถอน
เป็นกรณีพิเศษตามข้อ 30 จะบันทึกสัญลักษณ์ “W” ในใบรายงานผลการศึกษา 
 

หมวดที ่6 
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต 

 
 ข้อ 32. การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีดังนี้    

(1) การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบเพ่ือศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย 
(2) การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพ่ือโอนความรู้และให้หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 
 ข้อ 33. การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบเพ่ือศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต   
   (ก) เป็นผู้ที่ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็น
อุปสรรคขัดขวางการศึกษา 
  (ข) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย หรือถูกจ าหน่ายชื่อหรือไล่ออก
จากจากสถาบันการศึกษา 
  (ค) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ 

(2) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเปนผูส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ  
เทียบเทาขึ้นไป 

(3) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเทา ในหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย
รับรอง 
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(4) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วสามารถเทียบความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้า
ศึกษา และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 

(5) เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเพ่ือประกอบการขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต      
มีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่ออกให้อย่าง
เป็นทางการ 
   (ข) รายละเอียดประจ าวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิมที ่ 
ออกให้อย่างเป็นทางการ   
   (ค) หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
 (6) ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตเพ่ือศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย จะต้องยื่น
ค าขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  (7) การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตอาจท าการเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาใน
รายวิชาอ่ืนตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อ านวยการหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดวิชาเพ่ือเทียบ
โอนหน่วยกิตและน าเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด 
   การเทียบวิชาและโอนหนวยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์นั้นจะกระท ามิได้ 
ยกเว้นการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการเทียบ
วิชาและโอนหนวยกิต   
  (8) รายวิชาที่ขอเทียบและโอนหน่วยกิตนั้น จะต้องเป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้
หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบและโอนหน่วยกิต 
  (9) การเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตจะกระท าได้ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ไม่ต่ ากว่า
ระดับคะแนนตัวอักษร “B” หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
  (10) จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 (11) การบันทึกผลการศึกษาการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบให้บันทึก
ดังนี้ หน่วยกิตที่ได้จากการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ “CF” (Credits from Formal 
Education) 
  (12) เมื่อได้รับอนุมัติให้เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิชาวิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขา 
ศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต    
  (13) การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาของ
มหาวิทยาลัยจะค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง จากเทียบ
วิชาและรับโอนหน่วยกิตแล้วเท่านั้น 
  (14) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตเขาศึกษาได    
ไมเกินกว่าชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติแลว 
  (15) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตแล้ว จะต้องช าระค่าลงทะเบียน
เรียนตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   



- 9 - 

 ข้อ 34. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือโอนความรู้และให้หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  (1) ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต 
   (ก) เป็นผู้ที่ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็น
อุปสรรคขัดขวางการศึกษา 
  (ข) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย หรือถูกจ าหน่ายชื่อหรือไล่ออก
จากจากสถาบันการศึกษา 
  (ค) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ 

(2) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเปนผูส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ  
เทียบเทาขึ้นไป 

(3) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเทา ในหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย
รับรอง 

(4) ผู้ขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต ตองเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแล้วสามารถเทียบความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้า
ศึกษา และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 

(5) ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตเพ่ือศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย จะต้องยื่น
ค าขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(6) ให้มีคณะกรรมการเทียบโอนการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
อย่างน้อย 3 คน  ประกอบไปด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้แทน เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ
หลักสูตร เป็นกรรมการ อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิในรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น เป็นกรรมการ  

ให้คณะกรรมการเทียบโอนการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย       
มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  (ก) ก าหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ จากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเทียบโอนผลการเรียน เทียบวิชา โอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 
การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมลักษณะและมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน 
  (ข) ด าเนินการการประเมินความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และท าการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรทีข่อเทียบโอน ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทปัจจุบัน 
  (ค) สรุปผลการประเมินความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และท าความเห็นเสนอรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบหรือผู้แทนเพ่ือพิจารณา
อนุมัตติามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด 
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  (7) ผลงาน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ 
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างานที่จะน ามายื่นประเมินเพ่ือโอน
ความรู้และโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
และมีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน และได้รับการยอมรับและเชื่อถือในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  (8) ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร “B” หรือแต้มระดับคะแนน 
3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร “S” และการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพ่ือการส าเร็จ
การศึกษาจะค านวณเฉพาะผลการศึกษาและวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
  (9) การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาของ
มหาวิทยาลัยจะค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง จากเทียบ
วิชาและรับโอนหน่วยกิตแล้วเท่านั้น 
  (10) การบันทึกผลการศึกษาให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ห น่ ว ย กิ ต จ าก ก ารท 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) หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่
สถาบัน อุดมศึกษาให้บันทึก “CT” (Credits from Training) 
   (ง) หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก  “CP” (Credits from 
Portfolio) 
  (11) เมื่อได้รับอนุมัติให้เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งภาคการศึกษา   
  (12) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตแล้ว จะต้องช าระค่าลงทะเบียน
เรียนตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวดที ่7 
นักศึกษาพิเศษ 

 
 ข้อ 35. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณารับสมัคร
นักศึกษาพิเศษ” เพ่ือพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้ 
 องค์ประกอบ วาระในการด ารงต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารับ
สมัครนักศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 ข้อ 36. การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ไม่ว่าจะมีการวัดผลการศึกษาหรือไม่ก็ตาม ต้องมี
ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปตามที่ก าหนดในข้อ 14 และหากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษโดยมีการ
วัดผลการศึกษาเป็นรายวิชา ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
ตามท่ีหลักสูตรนั้นก าหนดด้วย 
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  (2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ยื่นความประสงค์พร้อมทั้งระบุเหตุผลใน
การขอศึกษา วิชาที่จะศึกษา และความประสงค์ในการวัดผลการศึกษา รวมถึงเอกสารหลักฐานตามที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก าหนด ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์
จะเข้าศึกษา 
  (3) เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับความประสงค์ ข้อมูลและเอกสารหลักฐานจากผู้สมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตาม (2) แล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบท าความเห็นเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับ
สมัครนักศึกษาพิเศษพิจารณาต่อไป 
   ให้คณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษมีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้
บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ก าหนดวิชาที่ให้นักศึกษาพิเศษศึกษาได้ รวมถึงการวัดผลการศึกษาใน
วิชาดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาให้เป็นที่สุด 
  (4) เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษได้พิจารณาความประสงค์ตาม (3) 
แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษทราบต่อไป 
  (5) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
พิเศษ ให้นักศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะในวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาเท่านั้น โดยต้องลงทะเบียนเรียน
พร้อมทั้งช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาและสถานที่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด หากไม่ลงทะเบียน
เรียน หรือไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาพิเศษในครั้งนั้น 
  (6) ในกรณีที่นักศึกษาพิเศษได้รับอนุมัติให้ศึกษาโดยมีการวัดผลการศึกษาเป็นรายวิชา   
ให้น ารูปแบบ วิธีการ และลักษณะการศึกษา การวัดผลการศึกษา และการแสดงผลการศึกษาตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับการศึกษาในวิชาดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 
  (7) ผู้ที่ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ไม่ถือว่ามีสถานภาพเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษอนุมัติให้โอนสถานภาพจากนักศึกษา
พิเศษเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได ้
 

หมวดที ่8 
ค่าลงทะเบียนเรียนและการคืนค่าลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ 37. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ 38. การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
  (1) นักศึกษามีสิทธิขอค่าหน่วยกิตคืนได้เต็มจ านวน ในวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ 
แต่มหาวิทยาลัยปิดวิชานั้น 
  (2) นักศึกษามีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนได้เต็มจ านวน ส าหรับผู้ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศให้ทราบภายหลังการลงทะเบียนเรียนว่าพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
  (3) นักศึกษาที่ขอลดวิชา (Dropping) ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 27 มีสิทธิขอคืน  
ค่าหน่วยกิตไดใ้นอัตราร้อยละสี่สิบ 
  (4) นักศึกษามีสิทธิขอค่าหน่วยกิตคืนได้ในอัตราร้อยละสี่สิบ ในวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว้ และนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาภายในหนึ่งสัปดาห์นับแต่  
วันเปิดภาคการศึกษานั้น 
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  (5) นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบมีอ านาจในการก าหนด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และมีดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ 
  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการคืนค่าหน่วยกิตตาม (1) – (5) ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
หมวดที ่9 

ระยะเวลาการศึกษา 
 

 ข้อ 39. ก าหนดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
ก าหนดเวลาดังต่อไปนี้   
  (1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสามปีการศึกษา 
  (2) ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินห้าปีการศึกษา 
  (3) ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกินหกปีการศึกษา 
 

หมวดที ่10 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

  
ข้อ 40. มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการวัดผลการศึกษาและการให้คะแนนในแต่ละวิชาโดยวิธีใด  

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร เช่น การทดสอบ การท ากิจกรรม การปฏิบัติจริง    
การท าโครงการ การฝึกทักษะหรือการทดลอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ วิธีการวัดผลการศึกษาและการให้คะแนน
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

 
 ข้อ 41. 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 ใช้ไม่ได ้ = 1.00 
 F Failed ตก = 0 
  นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ดังนี้ 
 W Withdrawal เพิกถอน 
 S Satisfactory เป็นที่น่าพอใจ 



- 13 - 

 U Unsatisfactory ไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาต้องเรียนซ้ าเพื่อเปลี่ยน U     
ให้เป็น S 

 NC Non Credit เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 I Incomplete ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ 
 P Passed ผ่าน 

และเพ่ิมสัญลักษณ์ส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 
  CF (Credits from Formal Education) หมายความว่า  หน่วยกิตจากการเทียบวิชา

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) ในกรณีที่นักศึกษาท างานซึ่งเป็นส่วนประกอบของวิชายังไม่สมบูรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชานั้น อาจให้สัญลักษณ์ “I” กับนักศึกษา เพ่ือรอการแสดงผลการวัดผลการศึกษาไว้   
  (2) เมื่อนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ “I” ในวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 
หรือผู้อ านวยการหลักสูตรซึ่งวิชานั้นสังกัดโดยเร็ว และด าเนินการให้วิชานั้นมีการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากนักศึกษาไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ “I” เป็น “F” ในทันที ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้
ขยายระยะเวลาในการด าเนินการให้วิชานั้นมีการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ์ 
 
 ข้อ 42. การนับหน่วยกิตที่ได้ (Credit Earned) ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่ได้ผลการศึกษา
ตั้งแต่ “C-” ขึ้นไปเท่านั้น วิชาที่ได้ผลการศึกษา “D” หรือ “F” ถือว่าไม่ผ่านและต้องน ามาค านวณคะแนน
เฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง 
    
 ข้อ 43. นักศึกษาทีไ่ด้ผลการศึกษา “D” หรือ “F” ในวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ าอีก 
  นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษา “D” หรือ “F” ในวิชาเลือก สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเดิม
หรือวิชาอ่ืนได ้
    
 ข้อ 44. การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกวิชาจะบันทึกไว้ในใบรายงานผลการศึกษาทุกครั้ง 
  
 ข้อ 45. การวัดผลของการจัดสอนวิชาเสริมพ้ืนฐานให้ใช้สัญลักษณ ์S (Satisfactory) หรือ U 
(Unsatisfactory) และไม่น าผลการวัดผลไปค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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 ข้อ 46. การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต และการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้
สัญลักษณ์ P (Passed) คือ ผ่าน หรือ F (Failed) คือ ตกหรือไม่ผ่าน และไม่น าผลการสอบไปค านวณคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
 
 ข้อ 47. สัญลักษณ์ W (Withdrawal) จะให้ได้เฉพาะวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแผน ก 
และแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปศึกษาตามแผน ข แทน ให้เปลี่ยนค่าคะแนนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ที่
ลงทะเบียนไว้แล้วนั้นเป็น W (Withdrawal) 
  (2) นักศึกษาขอเพิกถอนวิชานั้นตามที่ก าหนดในข้อ 29 หรือข้อ 30 
  (3) นักศึกษาทุจริตการวัดผลการศึกษาหรือทุจริตทางวิชาการ หรือกระท าผิดข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการวัดผลการศึกษาและมหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้เพิกถอนวิชา 
  (4) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือสัญญาผ่อนช าระค่าลงทะเบียนเรียน   
ตามข้อ 23 
  (5) การให้ “W” ตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้หรือข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
   
 ข้อ 48. การประเมินผลการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะใช้ค่าคะแนน P (Passed) หรือ F 
(Failed) และไม่น าผลการสอบไปค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม   
  
 ข้อ 49. การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้ค่าระดับ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) และไม่น า
ผลการสอบไปค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ก าหนดค่าคะแนนหน่วย
กิตวิทยานิพนธ์ที่ลงไว้เป็น I (Incomplete) และจะเปลี่ยนเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)  
ในภายหลังเมื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว 
 
 ข้อ 50. หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด ข้อห้าม ข้อปฏิบัติในการวัดผลการศึกษา หรือการกระท าที่ก าหนดให้เป็น
การทุจริตการวัดผลการศึกษา การทุจริตทางวิชาการ การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิด รวมถึงระวางโทษ
การทุจริตการวัดผลการศึกษาและการทุจริตทางวิชาการให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที ่11 
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 ระดับมหาบัณฑิต  

ก.  วิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 51. นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ก ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 9 (1) สามารถลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตรก าหนดในภาคเรียนแรกที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียน
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เรียนวิชาวิทยานิพนธ์อย่างน้อยสามหน่วยกิตในภาคเรียนแรกและลงทะเบียนตามจ านวนที่ต้องการได้ในภาคเรียน
ต่อๆ ไป เพื่อให้ครบตามจ านวนที่หลักสูตรก าหนด 
     
 ข้อ 52. ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ตามท่ีก าหนดในข้อ 70 มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)    
 
 ข้อ 53. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตรโดยให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะรับเป็น 
ที่ปรึกษาการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาไดต้ามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
 ข้อ 54. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และก าหนดการเกี่ยวกับการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ    
การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข.  การค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
  
 ข้อ 55. นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 (2) จะต้องผ่านการสอบประมวลความ
รอบรู ้(Comprehensive Examination) 
 
 ข้อ 56. นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 (2) ต้องลงทะเบียนวิชาการค้นคว้า
อิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
  
 ข้อ 57. ผู้อ านวยการหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะรับเป็นที่ปรึกษาการจัดท า
รายงานวิชาการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระแล้วให้นักศึกษาส่งหัวข้อการค้นคว้าอิสระ   
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติหัวข้อและด าเนินการต่อไป  
 
 ข้อ 58. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และก าหนดการเกี่ยวกับการท ารายงานวิชาการค้นคว้าอิสระและการสอบ
ประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 
 ข้อ 59. นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มี 2 แบบ ได้แก่  

(ก) แบบไม่มีการศึกษารายวิชา แต่ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
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(ข) แบบมีการศึกษารายวิชา ตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย      
ไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  

 
 ข้อ 60. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) และมีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์  
    
 ข้อ 61. นักศึกษาจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เป็นนักศึกษา         
ดุษฎีบัณฑิตแล้ว และจะต้องลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ครั้งแรกไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต   
 
 ข้อ 62. ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนใน      
ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามที่
ก าหนดในข้อ 70  มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค) 
 
 ข้อ 63. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา        
ดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตรหรือ
เทียบเท่าโดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา 
แต่ละคนจะรับเป็นที่ปรึกษาการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ให้นักศึกษาได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
   
 ข้อ 64. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และก าหนดการเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
และการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที ่12 
สถานภาพ การจ าแนก การพ้นสถานภาพนักศึกษา และการคืนสถานภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 65. สถานภาพนักศึกษา  

(1) นักศึกษาปกต ิแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
ก. นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบมีการศึกษารายวิชา นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
ข. นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรแบบไม่มีการศึกษารายวิชา ให้พิจารณาสถานะจากการ

ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์หรือมีการรักษาสถานภาพนักศึกษา 
(2) นักศึกษารอพินิจ (On Probation) ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบมีการศึกษา

รายวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(3) นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral Student) ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ยัง   

ไมส่อบหรือสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
(4) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral 

Student) ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อท าดุษฎีนิพนธ์ 
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 ข้อ 66. การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเพ่ือการพ้นสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจ าแนกสถานภาพจะกระท าเมื่อนักศึกษา 
ได้ศึกษาครบรอบหนึ่งปีนับตั้งแต่แรกเข้าและทุกรอบปีตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป 
 
 ข้อ 67. การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
  (1) นักศึกษาที่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ยกเว้น
นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก ซึ่งการพ้นสถานภาพจะกระท าเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบรอบหนึ่งปีนับตั้งแต่
แรกเข้าและทุกรอบปีตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป 
  (2) นักศึกษาทีม่ีสถานภาพนักศึกษารอพินิจ (On Probation) สองรอบปีติดต่อกัน   
  (3) นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ไม่ผ่านตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 55 หรือสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ไม่ผ่านตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 60 
  (4) นักศึกษาที่ได้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาครบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 39 แต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา   
  (5) นักศึกษาถูกถอนสถานภาพนักศึกษาหรือถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (ก) ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   (ข) กระท าผิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้จ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หรือการจ าหน่ายชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาตามข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  (ค) ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ หรือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด และไม่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น   
ตามข้อ 26 หรือข้อ 52 หรือข้อ 62 แล้วแต่กรณ ี
  (6) นักศึกษาเสียชีวิต  
  (7) นักศึกษาลาออก  
  (8) นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     
 ข้อ 68. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค) และข้อ 67 (7) ไปแล้ว อาจขอคืน
สถานภาพนักศึกษาได้ โดยผู้อ านวยการหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิตามหลักเกณฑ์และข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้ซึ่งจะขอกลับเข้าศึกษาตามความในข้อนี้ ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (ก) เป็นผู้มีลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 14 
   (ข) เป็นผู้สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 67 (5) (ค) และข้อ 67 (7)    
  (2) ให้ผู้ซึ่งจะขอกลับเข้าศึกษาตาม (1) ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาโดยระบุเหตุผลประกอบ
อย่างชัดเจนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
   เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับค าร้องขอกลับเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบมีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาได้ตามที่จ าเป็นและเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณา     
ตามวรรคนี้เป็นที่สุด 
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  (3) ผู้ซึ่ งได้ รับอนุมัติ ให้ กลับเข้ าศึกษาตาม (2) จะได้รับรหัสนักศึกษาใหม่  และต้อง            
ช าระค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราเดียวกับค่าลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาแรกเข้าใน       
ภาคการศึกษานั้น 
 
  (4) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาตาม (2) จะต้องศึกษาให้ครบจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร
เดิมหรือหลักสูตรปัจจุบันที่กลับเข้าศึกษาโดยผู้อ านวยการหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หากวิชาใดในการศึกษาครั้งก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาและ
ผ่านการวัดผลการศึกษาแล้วแต่วิชานั้นไม่อาจปรับเข้ากับหลักสูตรปัจจุบันได้ ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาต้อง
ศึกษาวิชาเพ่ิมเติม  
  (5) ให้นับรวมระยะเวลาการศึกษาของการศึกษาทุกครั้งก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษา
และระยะเวลาของการศึกษาหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาเข้าด้วยกัน และต้องไม่เกินระยะเวลาการศึกษา
ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 39 
 

หมวดที ่13 
การลาพักการศึกษา 

 
 ข้อ 69. นักศึกษาซึ่งได้ศึกษากับมหาวิทยาลัยมาแล้วหนึ่งภาคการศึกษาปกติ อาจขอลาพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษาปกตอ่ืินได้ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาเจ็บป่วยหนัก และต้องพักรักษาเป็นเวลานาน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุ
ชัดเจนว่า เจ็บป่วยหนักจนต้องพักรักษาเป็นเวลานาน  
  (2) นักศึกษาได้รับทุนแลกเปลี่ยนซึ่งต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน หรือนักศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งทางราชการ 
  (3) นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ หรือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาปกติ    
  (4) เหตุสุดวิสัยประการอ่ืน 
      
 ข้อ 70. ในกรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกตภิาคการศึกษาใด 
ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น พร้อมทั้งช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษาให้มีจ านวนเงินเท่ากับค่าหน่วยกิตหนึ่งหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
  เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับค าร้องขอลาพักการศึกษาและค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ โดยการขอลาพักการศึกษาต่อเนื่องหรือติดต่อกันตั้งแต่สองภาคการศึกษาปกติเป็นต้นไป         
จะกระท ามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้อ านวยการหลักสูตร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตามความในข้อนี้    
ให้ถือเป็นที่สุด 
  การขอลาพักการศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาให้กระท าทุกภาคการศึกษาปกติ    
ที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชา
สารนิพนธ์ หรือวิชาดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาใด และนักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามวรรคสอง นักศึกษาจะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค) 
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 ข้อ 71. ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาทุกครั้งให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 39 
ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
 
 ข้อ 72. การขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาจะมีผลดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
วิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
  (2) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลังก าหนดเวลาในข้อ 70 วิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ “W” ในใบรายงานผลการศึกษา 
 

หมวดที ่14 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 73. ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และขอแจ้งจบการศึกษาแล้ว ถ้านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
จึงถือว่าเรียนส าเร็จหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ข้อ 74. การให้ปริญญา 
  (1) นักศึกษาที่จะรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (ก) ศึกษาได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
   (ข) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปจากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
หรือตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
   (ค) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย 
   (ง) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
  (2) นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่เลือกศึกษาในแผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีรายงานการประชุมในรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มตามที่วารสารวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ 
ก าหนด 
  (3) นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่เลือกศึกษาในแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวล
ความรอบรู้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  (4) นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นในรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มตามท่ีวารสารวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด 
  (5) นักศึกษาตามข้อ (2) และข้อ (4) ต้องสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และ       
ส่งวิทยานิพนธ์รูปแบบดิจิทัลให้บัณฑิตวิทยาลัย 
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 ข้อ 75. นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตท่ีมีสิทธิได้รับเหรียญทองเรียนดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในห้าภาคการศึกษาปกติและสองภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.85 และไม่เคยสอบได้เกรด “B-” หรือ
ต่ ากว่า หรือ “U” และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาใด 
  (3) นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข ต้องขอสอบประมวลความรอบรู้ทันทีที่ศึกษาวิชา    
ในหลักสูตรครบ และต้องสอบให้ผ่านโดยไม่มีเงือ่นไขในครั้งแรกของการสอบประมวลความรอบรู้ 
 
 ข้อ 76. การอนุมัติให้ปริญญา ปริญญาเกียรตินิยมเหรียญทองเรียนดี ให้เป็นไปตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภายในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษายื่นค าร้อง 
ขอแจ้งส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ    
ตามวัน เวลาและสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด 
  (2) เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับค าร้องขอแจ้งส าเร็จการศึกษาและค่าธรรมเนียมตาม (1) 
จากนักศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของนักศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 73 
หรือข้อ 74 และการให้ปริญญาเกียรตินิยมเหรียญทองเรียนดีตามท่ีก าหนดในข้อ 75 เพ่ือเสนอให้อธิการบดีให้   
ความเห็นชอบ และน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมเหรียญทองเรียนดี
ต่อไป 
 

หมวดที ่15 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 77. ในกรณีที่ยังไม่มีประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ออกตามความในข้อบังคับนี้    
ให้น าประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับไปก่อน
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์) 
 นายกสภามหาวิทยาลัย 


