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   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                          ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560 

                                                               -------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2560" 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3 ให้ยกเลิก 
 (1)   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

(2)   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  (ฉบับที่ 2)  

(3)   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 (ฉบับที่ 3) 

(4)   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 (ฉบับที่ 4) 

บรรดากฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภาวิชาการ"   หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "อธิการบดี"   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "ส านักวิชา"   หมายถึง ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สาขาวิชา"    หมายถึง สาขาวิชาในส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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   "คณบดี"     หมายถึง คณบดีส านักวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา 
   "หัวหน้าสาขาวิชา"   หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา 
   "รายวิชา"     หมายถึง วิชาที่ เปิ ดสอนตามหลั กสู ตรต่ าง ๆ ในมหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีสุรนารีโดยไม่นับรวมวิทยานิพนธ์  
   "อาจารย์ประจ า"  หมายถึง บุ คคลที่ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย   
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาส าหรับอาจารย์ประจ า        
ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ข้อบังคับนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ     
ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

"อาจารย์ประจ าหลักสูตร"  หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย
ในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน และต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

   "อาจารย์พิเศษ"     หมายถึง   ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
   "นักศึกษาขั้นปริญญาเอก (Ph.D. Student)"   
          หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ยังสอบ   

วัดคุณสมบัติไม่ผ่าน 
   "นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate)"   
          หมายถึง นั กศึกษาที่ ก าลั งศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ สอบ         

วัดคุณสมบัติผ่านแล้ว 
"หลักสูตรควบ 2 ปริญญา (Double degree Program)"  

  หมายถึง   การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษาสองหลักสูตรที่ให้
ผู้เรียนศึกษาไปพร้อมกันโดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาทั้งสองหลักสูตร  

"หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint degree Program)"  
 หมายถึง   การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษาจากความร่วมมือกัน

ระหว่างสถาบัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา
จากทั้งสองสถาบัน   
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 ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ  หรือค าสั่ง เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 

 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
   6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษ าที ่มหาวิทยาลั ยรับรอง และต้องมีคุณ สมบัติ อ่ืนตาม                 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   6.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จ

การศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและ
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   6.3  หลักสูตรปริญญาโท 
 6.3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา    

ที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 6.3.2  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า  หรือ 
     6.3.3 หากไม่เป็นไปตามข้อ 6.3.2 ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาเอกของ

หลักสูตรปริญญาโทที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือมี
ประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา  
โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชาว่ามีศักยภาพ       
ที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 

    6.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
 6.4.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่า

จะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา         
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

     6.4.2  เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิ ยมหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐาน  
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       รั บ รอ งว่ าจะส า เร็ จ การศึ กษ าขั้ น ป ริญ ญ าต รี ห รื อ เที ยบ เท่ าจ า ก
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชา
ของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
นับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ ากว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่
ก าลังศึกษา 

 6.4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการท าวิจัยต้อง 
    (1)     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการท าวิทยานิพนธ์ และ 
           (2)    มีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่           

ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ หรือ มีประสบการณ์ในการ
ท างานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี  

  6.5 ผู้ สมัครเข้ าศึกษาทุ กหลักสู ตรข้างต้น  ต้ องไม่ เป็ นผู้ พ้นสถานภาพนั กศึกษา               
ขั้นบัณฑิตศึกษาเนื่องจากผลการสอบ  หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ หรือกระท าผิด
วินัยนักศึกษา หรือยังไม่ส าเร็จการศึกษาเมื่อครบก าหนดเวลาสูงสุดแล้วในหลักสูตร        
และระดับการศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา 

   6.6  มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6.7 สภาวิชาการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณายกเว้น

คุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นได้เป็นกรณีไป 
 

 ข้อ 7 การรับเข้าศึกษา 
7.1 การพิจารณารับเข้าศึกษากระท าโดยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดี         

ตามค าแนะน าของสาขาวิชาทีร่ับผิดชอบหลักสูตร 
7.2 วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาอาจใช้วิธีสอบคัดเลือก วิธีทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีอื ่น         

ที่คณบดีเห็นชอบตามค าแนะน าของสาขาวิชา  
7.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการรับเข้าศึกษาตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการคัดเลือก  
7.4 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอกแบบ 1 ที่เน้นเฉพาะ   

การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 
7.5 ในกรณีที่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าผู้สมัครเข้าศึกษาขั้นปริญญาเอก

มีความพร้อมทางวิชาการยังไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาขั้นปริญญาเอก  สาขาวิชาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณารับผู้นั้นเข้าศึกษา  
ขั้นปริญญาโทในหลักสูตรที่ผู้นั้นสมัครเข้าศึกษาก็ได้ 
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 ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
  8.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  8.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  8.3  ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  8.4 ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 

 ข้อ 9 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา    
   9.1 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัย      

ได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษาแล้ว 
   9.2  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

หมวด 2 
สถานภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ 10   สถานภาพนักศึกษา 
   10.1  นักศึกษาจะมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

10.1.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
10.1.2 นักศึกษาทดลองศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข

ให้ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกเข้า 
  10.2 นักศึกษาทดลองศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ   

เมื่อผ่านเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาตามท่ีก าหนดดังนี้ 
 10.2.1 สอบได้รายวิชาขั้นปริญญาตรีทุกรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนตามเงื่อนไขให้

ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.50 ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จะไม่
น าไปค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสอบได ้

10.2.2 สอบได้รายวิชาขั้นบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนตามเงื่อนไขให้
ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.00  
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หมวด 3 
ระบบการศึกษา 

 

 ข้อ 11   ระบบการศึกษา 
11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester)  ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค

การศึกษา  แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต    

1  หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา 
 11.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  การฝึก หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า      

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา  
 11.2.3    การค้นคว้าอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

   11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา 

   11.4 หน่วยกิตรายภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา

ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในภาคการศึกษานั้น 
   11.5 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา

ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ซ้ าในรายวิชาใด ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

   11.6 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับ

คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C หรือ S และจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่มีผล       
การสอบ  "ผ่าน"  หรือ  "ดีมาก" 
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หมวด 4 
ประเภทและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

 ข้อ 12  ประเภทของหลักสูตร 
   12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้า       

ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ          
ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาโท 

   12.2   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ        
ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาโทแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาเอก 

   12.3 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ
และการวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาเอก โดยมุ่งผลิต
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ในเนื้อหาวิชาพร้อมทั้งความสามารถในการวิจัยหรือ
ค้นคว้าอิสระ 

   12.4  หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาโท โดยมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการวิจัยอย่างอิสระเพ่ือบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหมแ่ละเพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 

 ข้อ 13  โครงสร้างของหลักสูตร 
   13.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   13.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   13.3     หลักสูตรปริญญาโท   

     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาให้เลือก  
2 แผน ดังต่อไปนี้ 
(1)   แผน ก :   เน้นการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 

  แบบ ก 1 :   การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต โดย
ไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา  ทั้งนี้สาขาวิชาจะก าหนดให้เรียน
รายวิชา หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับหน่วยกิตด้วย    
ก็ได้ โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 



(8) 
 

   แบบ ก 2 :   การวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต  และการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมี
จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

    (2)   แผน ข :    เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ มีเป้าหมายเพ่ือผลิต   
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้กว้างขวางและสามารถ
น าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาของหลักสูตร
ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิตและการ
ค้นคว้าอิสระหรือการท าโครงการปัญหาพิเศษที่เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 
4 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 7  หน่วยกิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต แผนนี้ใช้กับแต่เฉพาะสาขาวิชาที่มีความ   
ขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น การเปิดรับนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ 

   13.4  หลักสูตรปริญญาเอก 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจาก     

ขั้นปริญญาโทและไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิตส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี        
มีแบบการศึกษาให้เลือก 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 

    (1)   แบบ 1 : การวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา แต่สาขาวิชาอาจ
ก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับ
หน่วยกิตด้วยก็ได้โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

     แบบ 1.1     ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์         
ไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต  

(2) แบบ 2 : เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  
          แบบ 2.1     ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ที่มี  

ค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต 

         แบบ 2.2     ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีต้องท าวิทยานิพนธ์ที่มี   
ค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต 

       ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ 2.2  ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ าเท่ากัน 
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หมวด 5 
การลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ 14   การลงทะเบียนเรียน 
    14.1 นักศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาแรกที่ เข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลา           

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียน 

    14.2 นักศึกษาปัจจุบัน  ต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะ
ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

    14.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 34 และต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 14.4 นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาต้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพ
นักศึกษา 

 14.5   จ านวนหน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นดังต่อไปนี้ 
  14.5.1 หน่วยกิตเรียนตามเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาตามข้อ 10.2.1 และ 10.2.2          

ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
 14.5.2   หน่วยกิตในการร่วมเรียน ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

   14.6   การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
      14.6.1 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับต้องลงทะเบียน

เรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  จนกว่าจะได้รับระดับคะแนน A B+ B C+ C หรือ S 
      14.6.2 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียน

เรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกเพ่ือให้ได้ระดับคะแนน  A B+ B C+ C หรือ S หรือ
เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและโดยอนุมัติของหัวหน้าสาขาวิชา การลงทะเบียนดังกล่าว
นี้ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้ายส าหรับการค านวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

    14.7   การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  14.7.1 นักศึกษาที ่ย ังไม่ได้รับอนุมัต ิโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา  
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  14.7.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา   

  14.7.3 ในกรณีที่หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ เหลือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 14.7.2          
ให้ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดได้ 

    14.8  การลงทะเบียนเรียนให้ เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและประกาศของ
มหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

   14.9 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจากที่ก าหนดในหลักสูตรและที่ไม่เป็น
เงื่อนไขให้ทดลองศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษา พร้อมทั้งได้รับ       
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ทั้งนี้การประเมินผลการศึกษาจะเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S 
หรือ U เท่านั้น และให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

14.10 สาขาวิชาอาจพิจารณารับบุคคลใดเป็นผู้ร่วมเรียนในบางรายวิชาก็ได้ โดยต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 14.11 นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน  อาจได้รับอนุญ าตจาก            
สภาวิชาการให้ลงทะเบียน เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าหน่ วยกิต            
และผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา    
ต้นสังกัด 

14.12 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและ
สภาวิชาการให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เห็นว่าเอ้ือต่อการท าวิทยานิพนธ์ เพื ่อเทียบโอนจ านวนหน่วยกิต  และ      
ผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

 14.13 จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาตามข้อ 14.12 ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน    
หน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ โดยไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

 14.14 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบหลักสูตรควบ 2 ปริญญา 
(Double degree Program)  ห ลั ก สู ต รป ริญ ญ าร่ ว ม  (Joint degree Program) 
สามารถนับหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยร่วมมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาได้   

 14.15 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ 15  การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
    15.1   การขอเพ่ิมรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา 
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    15.2   การขอลดรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะไม่มี
การบันทึกรายวิชาที่ลดในใบแสดงผลการศึกษา 

    15.3   การขอถอนรายวิชา ให้กระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 
10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผล
การศึกษา 

    15.4 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา การขอ
ถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชาโดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น 

 

หมวด 6 
ระยะเวลาการศึกษา 

 

 ข้อ 16  ระยะเวลาการศึกษา 
    16.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 
    16.2   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน  9  ภาคการศึกษา 
    16.3   หลักสูตรปริญญาโท ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา 
    16.4   หลักสูตรปริญญาเอก ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท

และไม่เกิน 24  ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญาตรี 
 16.5 การเริ่มนับเวลาการศึกษาให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จ

การศึกษาเมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวนี้จะพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติกรณี
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เริ่ม
นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หากอนุมัติหลังจาก 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาหรือในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้นับภาคการศึกษาถัดไปเป็นภาค
การศึกษาที่ ได้ รับอนุมัติ  แต่ทั้ งนี้ ระยะเวลาที่ ศึกษารวมทั้ งสิ้ นต้องไม่ เกินกว่า                
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

หมวด 7 
ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 17  ระบบดรรชนีผลการศึกษา 
    17.1   ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับ   

ขั้นเป็นดรรชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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    ระดับคะแนนตัวอักษร     ผลการประเมินขั้น  แต้มระดับคะแนน  
 

       A               ดีเยี่ยม   4.00 

       B+      ดีมาก   3.50 
       B      ดี   3.00 

       C+      ดีพอใช้   2.50 
       C      พอใช้   2.00 
       F      ตก   0 
 ในกรณีที ่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั ้นดังข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ 
 

    ระดับคะแนนตัวอักษร      ความหมาย 
       I     การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
       M    นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
       P    การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 
       S    ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
       ST    ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชาที่เทียบโอน 
            (Satisfactory, Transferred credit) 
       U    ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
       V    ผู้ร่วมเรียน (Visitor) 
       W    ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
       X    ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
    17.2   การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 

       17.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นล าดับขั้น 
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I  หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษา

ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X 
      17.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 17.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ด้วย 

(1) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน 
F ตามข้อ 35.1 
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(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้
รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

      17.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษาป่วย อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยได้ปฏิบัติถูกต้อง

ตามข้อ 33  
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัยและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

สาขาวิชา 
(3) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ

อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา เห็นว่าสมควรให้
ชะลอการวัดผลการศึกษา 

      17.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดง
หลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้ 

      17.2.5 ระดับคะแนน P ให้ใช้กับรายวิชาที่มีการสอน การวิจัย การท าวิทยานิพนธ์
หรือการท าโครงงานที่ต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป โดยมี
ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น 

      17.2.6 ระดับคะแนน S, U ให้ใช้กับกรณีที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ
ตามล าดับในรายวิชาต่อไปนี้ 
(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลเป็น S, U 
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 14.9 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X 

17.2.7 ระดับคะแนน ST ให้ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอน
รายวิชา 

17.2.8 ระดับคะแนน V ให้ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
เป็นผู้ร่วมเรียนโดยได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด และอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

17.2.9  ระดับคะแนน W จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา     
ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.4 
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 33 

และหัวหน้าสาขาวิชามีความเห็นร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนว่าสมควร    
ให้ถอนรายวิชานั้น 
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(3)   นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 34.1 
หรือ 34.2 

(4) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 35.1 

(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I  ที่ได้รับอนุมัติ
ตามข้อ17.2.3 (1) และ (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยัง
ไม่สิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียนตามข้อ 
14.10 และได้เข้าเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 
 17.2.10  ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ

รายงานผลการประเมินการศึ กษาของนั กศึกษาในรายวิชานั้ น  ๆ            
ตามก าหนดเวลา 

 

หมวด 8 
การควบคุมการศึกษา 

 

 ข้อ 18   อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
18.1 อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

 18.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีประสบการณ์ด้านการสอน 

18.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน            
มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่ ไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

18.2   อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
18.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน           

มีประสบการณ์ด้านการสอน  และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่ไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติม
จากงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

18.3  อาจารย์ผูส้อนในระดับที่สูงกว่าสามารถสอนในระดับที่ต่ ากว่าได้ 
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18.4  ให้สาขาวิชาเป็นผู้ตรวจสอบและก ากับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผลงานวิชาการที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 19   อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
19.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่นักศึกษา

สังกัด 
19.2 มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและดูแลการจัดท าแผนการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ   

หลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ 
19.3 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
19.4   ให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งโดยเร็ว  

 ข้อ 20   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
20.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักขั้นปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ

ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
20.1.2  วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
20.2   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักขั้นปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากงานวิจัยที่

ไมเ่ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 20.3   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 

20.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมขั้นปริญญาโท ที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนด 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
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 20.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมข้ันปริญญาเอกท่ีเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนด 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน   
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีผลงาน         
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผลงานวิชาการที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
20.4 หน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

20.4.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและวิจัย รวมทั้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาด าเนินการศึกษาและวิจัย 

20.4.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ ทั้งใน       
เชิงวิชาการและเชิงภาษา 

20.4.3 ประเมินความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

20.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อหัวหน้า
สาขาวิชา 

20.4.5 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 21  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

21.1     อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
21.2 ให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา โดยค าแนะน าของ
หัวหน้าสาขาวิชาก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

21.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีเพียงคนเดียวหรือจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมได้อีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายใน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย    
ก็ได้ ในกรณีหลังถือเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นกรรมการ  
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 ข้อ 22  การรายงานความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 
22.1 นั กศึ กษาที่ ได้ ล งทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์แล้ ว  ห รือรักษาสถานภาพนั กศึ กษ า               

หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หน่วยกิตครบถ้วนแล้ว ต้องรายงานความคืบหน้าของ     
การท าวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 

22.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการประเมินความคืบหน้าของการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือน าเสนอ
คณ ะกรรมการประจ าส านั กวิชา  ในกรณี ที่ ผลการประเมิน ไม่ เป็ นที่ พอใจ  
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณาก าหนดให้นักศึกษายุติการศึกษา 

 

หมวด 9 
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้ายและการเทียบโอนรายวิชา 

 

   ข้อ 23  การย้ายสาขาวิชา 
23.1 การย้ายสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งหัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายออกและ

หัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายเข้า  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา    
ที่ย้ายออกและย้ายเข้า 

23.2 การยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระท าได้อย่างเร็วที่สุดในภาคการศึกษาที่ 2 นับแต่
เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 ทั้งนี้ 
เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาจะมีผลในภาคถัดไป และจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาอีกไม่ได้ 

 

 ข้อ 24  หลักเกณฑ์การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชา 
24.1 กรณีย้ายสาขาวิชาต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรเดิมที่เป็นรายวิชา      

ในหลักสูตรใหม่ โดยให้ได้ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
24.2 กรณีนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลับเข้าศึกษาใหม่    

ให้สามารถโอนย้ายรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรเดิม และรายวิชาที ่ขอโอนย้าย     
ต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 

24.3 นอกเหนือจากการโอนย้ายตามข้อ 24.1 นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาให้เทียบโอน
รายวิชาที่เคยเรียนและสอบได้ระดับคะแนน S  หรือไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่ามาแล้ว  
ที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่  
เพ่ือเป็นรายวิชาทดแทนรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

24.4 การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
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ให้โอนย้ายและเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา     
โดยให้ด าเนินการโอนย้ายและเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรก      
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

24.5 การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก  ให้กระท าได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  ยกเว้นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้เรียนวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หากเข้าศึกษาต่อ       
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เทียบโอนหรือโอนย้ายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทั้งหมด
ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ซึ่งไม่นับรวมจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ โดยให้โอนย้าย
และเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

24.6 การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3 ในระบบ 4 หรือเทียบเท่า และรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ต้องมีระดับคะแนนตัวอักษร  S  หรือไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่าและต้องเรียนมาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  

24.7 ให้ถือว่านักศึกษาสอบผ่านรายวิชาที่ได้รับการเทียบ โอนแล้วโดยมีระดับคะแนน
ตัวอักษรเป็น ST และให้นับรวมหน่วยกิตของรายวิชานั้นเข้ากับหน่วยกิตสอบได้     
ของหลักสูตรที่นักศึกษาก าลังศึกษา 

24.8 การเทียบโอน ให้เทียบโอนได้เฉพาะหน่วยกิตของราย วิชา แต่ไม่อนุญาตให้      
เทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

24.9 ในการพิจารณาค าขอเทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาอาจจัดให้นักศึกษาทดสอบความรู้      
ในรายวิชาที่ขอเทียบโอนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

24.10   การเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
24.11 รายวิชาโอนย้ายให้น ามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย ส่วนรายวิชาเทียบโอน   

จะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

หมวด 10 
การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

 

 ข้อ 25  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
25.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นการ

เปลี่ยนไปสู่ระดับท่ีต่ ากว่าเดิมก็ได้ 
25.2     กรณีท่ีอยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ ได้แก่ 

25.2.1 นั กศึ กษาในหลักสู ตรปริญ ญ าโท  แผน  ก ที ่ได ้ร ับท ุน ให ้เข ้าศ ึกษ า              
ในขั้นปริญญาเอก 
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25.2.2 นักศึกษาปริญญาโทที ่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิที ่จ ัดขึ ้นส าหรับ
นักศึกษาขั้นปริญญาเอก 

25.2.3 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกที่สอบตกในการสอบวัดค ุณสมบัต ิอาจได ้ร ับ       
การเสนอจากสาขาวิชาต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเพ่ือพิจารณาให้   
เข้าศึกษาในขั้นปริญญาโทแทนก็ได้ 

25.2.4 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกสามารถยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษาต่อ
สาขาวิชา  โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอลดระดับการศึกษา      
เพ่ือศึกษาในขั้นปริญญาโทโดยการอนุมัติของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

25.3   การเปลี่ยนระดับการศึกษา  จะกระท าได้แต่เฉพาะเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 
โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งสภาวิชาการเพ่ือ
ทักท้วง 

 

หมวด 11 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 26  การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
26.1     การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
26.2     การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

26.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคให้ค านวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็น
ตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 

26.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลัง  
คิดค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนน
ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง 
แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 

 ข้อ 27  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)  
27.1 นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง

สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ เพ่ือวัดความสามารถและศักยภาพในการน าหลัก
วิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย 
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27.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ต้องสอบประมวลความรู้ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 4 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะ      
พ้นสถานภาพนักศึกษาหากมีเหตุผลและความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

27.3 นักศึกษาขั้นปริญญาโทแผน ข ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงต้องสอบประมวลความรู้ เมื่อมีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด
และต้องสอบได้และแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษา   
ที่มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
หากมีเหตุผลและความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา 

27.4 การสอบประมวลความรู้ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ       
ทั้งสองอย่าง 

27.5 การจัดให้มีการสอบประมวลความรู้เป็นหน้าที่ของสาขาวิชา และควรจัดภาคการศึกษาละ  
1 ครั้งเป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละครั้งให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย
คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

27.6 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที ่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมายเป็นประธานกรรมการ  และอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโทขึ้นไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ  จะมีบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นกรรมการด้วย
ก็ได้ 

27.7 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้องด าเนินการสอบตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาก าหนด และต้องรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

27.8 การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S  เมื่อสอบได้ 
และ U เมื่อสอบตก 

27.9 ผู้ที่สอบตกในการสอบประมวลความรู ้ครั ้งแรก จะสอบใหม่ได้อ ีกเพียงหนึ ่งครั ้ง       
การสอบตกเป็นครั้งที่สองจะเป็นผลให้ผู้นั้นพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

27.10 ในกรณีที่สอบตก ให้บันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งที่มีผลต่อ สถานภาพ
ของนักศึกษา 
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 ข้อ 28  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)  
28.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  เ พ่ือวัดความรู้

ความสามารถในหลักวิชาการ และการด าเนินการวิจัยโดยอิสระเพ่ือเป็นวิทยานิพนธ์     
ในระดับปริญญาเอก 

28.2 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านและแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน        
6 ภาคการศึกษา  นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพ
นักศึกษาโดยอัตโนมัติ   หากมี เหตุผล  และความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้ โดย         
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา  ทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่สอบวัดคุณสมบัติ
ตามข้อ 28.3.2  

28.3     ผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติได้แก่ 
28.3.1 นักศึกษาข้ันปริญญาเอก 
28.3.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 2 ที่มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือนักศึกษา         
ขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีศักยภาพ   
ที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้ ในกรณีหลังนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและแจ้งให้สภาวิชาการ
เพ่ือทักท้วง  และทั้ง 2 กรณีนี้ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้แล้ว  
โดยให้ถือว่าผลการสอบผ่านวัดคุณสมบัตินี้ เป็นการสอบผ่านวัดคุณสมบัติ     
ขั้นปริญญาเอกของนักศึกษารายนั้น ๆ เลย 

28.4 การสอบวัดคุณสมบัติ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
อย่างก็ได้ 

28.5   การจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติเป็นหน้าที่ของสาขาวิชา  และควรจัดภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละครั้งให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

28.6   คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที ่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมายเป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอกจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ จะมีบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวนไม่ เกิน  2 คนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านั กวิชา            
เป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

28.7 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องด าเนินการสอบตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาก าหนด  และต้องรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 
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28.8 การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S  เมื่อสอบได้  
และ U เมื่อสอบตก 

28.9 ให้ถือว่านักศึกษาขั้นปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นนักศึกษาปริญญาเอก
ที่มีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับปริญญาเอก 

28.10 นักศึกษาตามข้อ 28.3.1 ที่สอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรก จะสอบใหม่ได้อีก
เพียงหนึ่งครั้ง  การสอบตกเป็นครั้งที่สองจะยังผลให้พ้นสถานภาพนักศึกษาโดย
อัตโนมัติ  เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาตามข้อ 25.2.3 

28.11   นักศึกษาตามข้อ 28.3.2  จะสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
28.12 ในกรณีสอบตก ให้บันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งที่มีผลต่อสถานภาพ

นักศึกษา 
 

 ข้อ 29  การขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
     29.1    วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท 
     นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง

เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา  และต้องได้รับอนุมัติภายใน 5 ภาคการศึกษานับแต่ภาคการศึกษา
แรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

     29.2     วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก 
    นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง

เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา และต้องได้รับอนุมัติภายใน 7 ภาคการศึกษานับแต่ภาคการศึกษา
แรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา ทั้งนี้   คณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

  29.3    ในกรณีได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 29.1 หรือข้อ 29.2  แล้ว แต่มีเหตุให้
ต้องเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ได้         
ตามขั้นตอนการขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามปกติ แต่ต้องไม่กระทบกับระยะเวลา
การศึกษา  

   29.4 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้  ประธานกรรมการ
สอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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   29.5 ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องแสดงความจ านงที่ชัดเจนว่าจะเขียนเป็นภาษาใดในคราวเดียวกันกับ    
การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 

 ข้อ 30  การสอบวิทยานิพนธ์ 
     30.1     วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท 

30.1.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณบดีเป็น          
ผู้พิจารณาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา  

30.1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
สอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  

30.1.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
            (1)   วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
     (2)    วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือ

สาขาวิชาที่ สั ม พันธ์กันด ารงต าแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่ า           
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที ่ 
ไมเ่ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

             (3)    เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้ เป็นผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์ในกรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

            ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผลงาน
วิชาการที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

30.1.4 เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว    
ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ พร้อมร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติจากคณบดีก่อนวันสอบ    
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 

30.1.5 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการ    
อย่างเต็มคณะ  ถ้ากรรมการมาไม่ครบให้เลื ่อนการสอบออกไปจนกว่า
กรรมการมาร่วมด าเนินการสอบได้อย่างเต็มคณะ 
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30.1.6 หากต้องมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณาผลการสอบให้ใช้เสียงข้างมาก  
ของคณะกรรมการสอบ 

 

30.2     วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก 
30.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งคณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการ
สอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัย
ทีไ่มเ่ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชา     
ที่สัมพันธ์กัน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่ ไม่ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่ สั ม พันธ์กั นมาอย่ างน้ อย  5 ปี  ในกรณี ที่ ไม่ สั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผลงาน
วิชาการที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

30.2.4 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตรแล้วและนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดย
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานคณะกรรมการ      
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือพิจารณาน าเสนอขออนุมัติจากคณบดีพร้อม    
รา่งวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 

30.2.5 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการ  
อย่างเต็มคณะ  ถ้ากรรมการจ านวนดังกล่าวข้างต้นมาไม่ครบในวันสอบ     
ให้เลื่อนการสอบออกไปจนกว่ากรรมการมาร่วมด าเนินการสอบได้ตาม      



(25) 
 

ที่ก าหนด และหากต้องมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณาผลการสอบให้ใช้
เสียงข้างมากที่ไม่น้อยกว่า 4 เสียงในทุกกรณ ี

30.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์  ให้เปิดโอกาสให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าสังเกตการณ์ด้วย  
เมื่อการซักถามของคณะกรรมการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ประธานกรรมการจะอนุญาตให้   
ผู้สังเกตการณ์ซักถามบ้างก็ได้  ในกรณีที่คณะกรรมการประจ าส านักวิชาให้ความเห็นว่า
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ไม่สมควรเปิดเผยทั่วไป  อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้เปิดโอกาส
ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยานิพนธ์เข้าสังเกตการณ์การสอบก็ได้ 

30.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ถ้อยค าที่แสดงระดับคุณภาพของการสอบ 
ดังนี้ 
(1) “ดีมาก”  ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นเป็น

เอกฉันท์ว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ตอบข้อซักถามอยู่ในระดับพอใจยิ่ง และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณแ์ล้ว 

(2)   “ผ่าน” ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการตอบข้อซักถาม
อยู่ในระดับพอใจ และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาสาระที่จะต้องปรับปรุงเพียง
เล็กน้อย 

(3) “ไม่ผ่าน” ซึ่งหมายถึงสอบตก และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์        
มีความเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และ/หรือ
ในการตอบข้อซักถามอยู่ในระดับไม่พอใจ 

30.5 ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในการสอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แจ้งนักศึกษาให้ด าเนินการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
พร้อมกับแจ้งก าหนดเวลาที่จะต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จด้วย ทั้งนี ้ นักศึกษา
ต้องยื่นค าขอสอบวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

30.6     การสอบตกวิทยานิพนธ์เป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นการพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
30.7 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะเป็นคนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มิได้ 
30.8 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติผลการสอบวิทยานิพ นธ์         

ตามค าแนะน าของสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 31  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
31.1 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ วันเวลา และโดยมีจ านวนเล่ม

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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31.2   นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอ        
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

31.3 นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ทุกระดับ ต้องมีปริมาณและคุณภาพ    
ไม่ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 ข้อ 32  การสอบภาษาต่างประเทศ  
32.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกทุกคนต้องสอบภาษาต่างประเทศ ให้อยู่ในระดับผ่านตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที ่สอบไม่ผ่านอาจขอสอบใหม่ได้ ทั ้งนี ้ต้องสอบให้ผ่าน
ภายใน  9 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ เข้าศึกษา มิฉะนั้ นจะ              
พ้นสถานภาพนักศึกษา 

32.2 ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 ในชีวิตประจ าวัน
(Native speaker) ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ 

32.3 การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการวัดความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจเป็น
หลักใหญ่ แต่อาจมีการวัดความสามารถด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้สภาวิชาการ      
จะก าหนดวิธีวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเป็นวิธีอ่ืนแทน     
การสอบก็ได ้

32.4 ให้สภาวิชาการและคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผู้แทน  จัดให้มีการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามความต้องการของหลักสูตรปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อยและให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ  ซึ ่งอธิการบดีเป็นผู ้แต่งตั ้ง     
โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

32.5 การรายงานผลการสอบภาษาต่ างประเทศ  หรือผลการวัดความสามารถ                   
ทางภาษาต่างประเทศโดยวิธีอ่ืน ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อสอบได้ และ U เมื่อสอบตก  
การบันทึกระดับคะแนน U จะกระท าครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษา
เพราะสอบไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 

32.6 ในกรณีที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาต้องสอบ นักศึกษาจะขอยกเว้น
การสอบโดยใช้คะแนนสอบ TOEFL หรือ คะแนนสอบอ่ืนที่เทียบเท่าแทนตามเกณฑ์     
ที่สภาวิชาการก าหนดก็ได ้
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หมวด 12 
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ 33   การลาป่วย 
33.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ

ทั้งหมดได้ 
33.2 การลาป่วยตามข้อ 33.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ 

นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย  พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

  

 ข้อ 34  การลาพักการศึกษา 
34.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือขออนุมัติ  

ลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
34.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
34.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
34.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่า 3 สัปดาห์  

โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามข้อ 33.2 
34.1.4 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว      

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 

34.1.5   ไม่ลงทะเบียนตามข้อ 14.3 
34.2 นักศึกษาที่ มี ระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า 3.00 หรือยั งไม่มี ผลการเรียน              

แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยเร็วที่สุด และให้
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

34.3 การยื่นค าร้องเพ่ือขอลาพักตามข้อ 34.1 หรือ 34.2  ให้กระท าภายใน 10 วันแรกของ
ภาคการศึกษา กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือภายใน 10 สัปดาห์ กรณีที่ลงทะเบียน
เรียนแล้ว 

34.4 การลาพักการศึกษาตามข้อ 34.1 และ 34.2 ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหม ่

34.5 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมั ติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ งของ
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น ยกเว้นลาพักตามข้อ 34.1.1 และ 34.1.2 
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34.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา ยกเว้น  
ภาคการศกึษาที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

34.7 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องยื่น   
ค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งผลการอนุมัติ
ให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา           
ทีน่ักศึกษาจะกลับเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

34.8     นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาหลังการลาพักการศึกษาแล้วให ้ม ีสถานภาพนักศึกษา
เหมือนกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 ข้อ 35  การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด 
35.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดในการสอบ  หรือการท างานใด ๆ ที่เป็น

ส่วนประกอบของการศึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิด
ระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและแจ้งการลงโทษให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 

35.2     ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาให้นับรวมในระยะเวลาของการศึกษาด้วย 
35.3 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเมื่อกระท าผิดตามข้อ 35.1  ต้องช าระค่าธรรมเนียม

รักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ต้องพักการศึกษาตามค าสั่ง  ยกเว้น     
ภาคการศึกษาท่ีช าระค่าลงทะเบียนแล้วมิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 ข้อ 36  การพ้นสถานภาพนักศึกษา  
     นอกจากกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออ่ืนแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

36.1      เมื่อได้ศึกษาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดและได้รับปริญญาตามข้อ 40 แล้ว 
36.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา     

ให้ลาออก 
36.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรียนหรือยังไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืน
สถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได้ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี 

36.4      เมื่อเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาและมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ทดลองศึกษา 
36.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 เป็นเวลา 2 

ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นนักศึกษาแบบ ก 1 หรือแบบ 1 
36.6     เมื่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาพิจารณาให้นักศึกษายุติการศึกษา        
36.7     มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษให้พ้นสถานภาพนักศึกษา 
36.8     เสียชวีิต 
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หมวด 13 
ผลประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

 

 ข้อ 37  ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ 
   กรณีนักศึกษาได้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร         

ของมหาวิทยาลัย ให้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นตกเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

 

 ข้อ 38  สิทธิบัตร 
   กรณีนักศึกษามีผลงานการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นตกเป็นของ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 

หมวด 14 
การส าเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ 39  ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 
39.1     เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรนั้น  
39.2 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 39.1 และประสงค์จะส าเร็จการศึกษาต้องยื่นค าร้อง

แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลา            
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั ้นจะไม่ได้รับการเสนอชื ่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื ่อ
พิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น 

39.3 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมในภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไม่ขอส าเร็จการศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อ
ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าสาขาวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามข้อ 39.2 หรือมิได้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อ 39.3  ศูนย์บริการการศึกษาอาจส่งรายชื่อให้ส านักวิชา
เพ่ือด าเนินการเสนอการส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้นๆ หรือในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 



(30) 
 

  ข้อ 40  การพิจารณาให้ปริญญา และประกาศนียบัตร  
40.1     ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
40.2     ไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
40.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษา

ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

40.4     เกณฑก์ารพิจารณาให้ส าเร็จการศึกษาเป็นดังนี้ 
40.4.1 มีจ านวนหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด 
40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาแบบ ก 1 

หรือ แบบ 1  
40.4.3 ผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรและข้อบังคับนี้ก าหนด 
40.4.4 มีคุณสมบัติตามข้อ 39.1  

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 41 บรรดาประกาศหรือค าสั่งที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือการด าเนินการอ่ืนใด        
ที่อาศัยอ านาจตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฉบับที่มีผลใช้
บั งคับอยู่ก่อน หรือในวันที่ ข้อบั งคับนี้ ใช้บั งคับ ให้มีผลใช้บั งคับอยู่ต่อไปจนเสร็จสิ้น             
การด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ 

 

ข้อ 42  นักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับการศึกษา        
ในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไปจนกว่าจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   27    พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
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