
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2550

-----------------------------------
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     ใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี     และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ   พ.ศ.  2528  สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   ในคราวประชุมครั้งที่
5/2550  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2550   จึงมีมติใหตราขอบังคับไว   ดังนี้

ขอ   1 ขอบังคับนี้เรียกวา      “ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2550”

ขอ   2   ขอบังคับนี้ ใหใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550  เปนตนไป
ขอ   3   ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546
บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว             

ในขอบงัคบันี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้   ใหใชความในขอบังคับนี้แทน
ขอ   4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ

ประกาศ  หรือหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย

การดําเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมิไดกําหนดไว หรือไมเปน
ไปตามขอบังคับนี้   ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภาสถาบันเปนกรณีไป

ขอ   5 ในขอบังคับนี้
“สถาบัน”  หมายถึง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“สภาสถาบัน”  หมายถึง  สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“บณัฑติวทิยาลัย”   หมายถงึ    บณัฑติวทิยาลยั    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

พระนครเหนอื
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 “คณบดบีณัฑติวทิยาลัย”   หมายถงึ   คณบดบีณัฑติวทิยาลัย   สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื

“บัณฑิตศึกษา” หมายถึง  การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาบัณฑิตขึ้นไปของสถาบัน
“หลักสูตร” หมายถึง   หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภาสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ใหความเห็นชอบแลว
“คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย ที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให

หมายความรวมถึงคณะที่ไดรับอนุมัติจัดตั้งโดยสภาสถาบัน
“คณบดี” หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงคณบดี

ของคณะที่ไดรับอนุมัติจัดตั้งโดยสภาสถาบัน
“ภาควิชา”  หมายถึง  ภาควิชา  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

ภาควิชาที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“หัวหนาภาควิชา”  หมายถึง หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาหัวหนาภาควิชา  หรือผูอํานวยการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มิไดสังกัด
ภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มิไดสังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง

“อาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายถึง  อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําหรืออาจารยบัณฑิต
ศึกษาพิเศษของสถาบัน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน  หมวดที่  5

“นักศึกษา”  หมายถึง  ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรสูงกวาระดับปริญญาบัณฑิต
ขึ้นไปของสถาบัน

“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถจนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น ๆ อาจเปนบุคคลภายในสถาบันหรือภายนอกสถาบันก็ได  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด

“ผูเชี่ยวชาญ” หมายถึง ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยประเมินจากผลการคนควาทางวิชาการ การใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการ หรือมีผลงานปรากฏ
เปนที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ นั้น ๆ โดยทั่วไป ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด

“รายวิชาไมนับหนวยกิต” หมายถึง รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชา
ที่ภาควิชากําหนดใหศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดระดับคะแนนเปน S         
โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
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หมวดที่  1
บทท่ัวไป

ขอ   6 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    สวนคณะและภาควิชามีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

ขอ   7 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary)  ที่มิไดสังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง   เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับหลายภาควิชา

ขอ   8 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีม่ไิดสังกดั
ภาควชิาใดภาควชิาหนึง่   เพือ่ทาํหนาทีบ่ริหารจดัการหลกัสตูรนัน้   โดยมอีงคประกอบและอาํนาจหนาที่
ของคณะกรรมการใหเปนไปตามประกาศสถาบัน

หมวดที่  2
ระบบการศึกษา

ขอ   9 ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหจัดการศึกษาเปน 2 ระบบดังนี้
9.1 การศึกษาภาคปกติ  ใหจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบง

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาบังคับ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดสอน
ภาคการศึกษาฤดูรอนได ซ่ึงมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห  โดยมีจํานวนชั่วโมงการเรียนแตละ     
รายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ  ในกรณีที่มีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
ปการศึกษาเดียวกัน

9.2 การศึกษาภาคพิเศษ  เปนการจัดการศึกษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง    ซ่ึงอาจจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน
ดังนี้

9.2.1 การศึกษาเฉพาะชวงเวลาของป   เชน   จัดเฉพาะปดภาคการศึกษา
หรือจัดเฉพาะในภาคฤดูรอน

9.2.2 การศึกษาในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห    หรือนอกเวลาราชการใน
ภาคการศึกษาปกติ

9.2.3 การศึกษาแบบชุดวิชา เปนการจัดการศึกษาเปนครั้งคราว    คราวละ
รายวิชาหรือหลายรายวิชา

9.2.4 การศึกษาระบบทางไกล เปนการจัดการศึกษา   โดยผานระบบ
เครือขายโทรคมนาคม
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9.2.5 การศึกษาแบบนานาชาติ       เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ  หรือเปนหลักสูตรของสถาบันที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ   โดยสอดคลองกับโครงการความรวมมือทางวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร 
ทั้งนี้ตองจัดใหไดเนื้อหาหรือจํานวนชั่วโมงการเรียนโดยรวมสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร 
โดยการคิดเทียบน้ําหนักหนวยกิต  ตามขอ 10  และใหจัดทําโครงการผลิตบัณฑิตภาคพิเศษของหลักสูตร
นั้นเสนอตอสถาบัน  และจัดทําเปนประกาศสถาบัน

ขอ  10 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   เปนการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต   การกําหนด
หนวยกิตแตละรายวิชามีหลักเกณฑ   ดังนี้

10.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา   ไมนอยกวา  15
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

10.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  ไมนอยกวา  30  ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

10.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

10.4 วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา
45  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

10.5 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

หมวดที่  3
หลักสูตรการศึกษา

ขอ  11 หลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต     เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริม

ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง      สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตเปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความ        
กาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ   ในระดับที่สูงกวาขั้นปริญญาบัณฑิต

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริม
ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
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11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความ
กาวหนาทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาปริญญามหาบัณฑิต

ขอ  12 โครงสรางหลักสูตร
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกอบดวยรายวิชาบังคับ และรายวิชา

เลือกรวมกันไมนอยกวา  24  หนวยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา  36  หนวยกิต  โดยแบงการศึกษาเปน  2  แผน  ดังนี้
12.2.1 แผน ก  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ

การศึกษาตามแผน  ก  มี  2  แบบ  คือ
(1) แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา

36 หนวยกิต   หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม    หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม
ขึ้นก็ได  โดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด

(2) แบบ    ก  2     ทาํวทิยานพินธซ่ึงมคีาเทยีบไดไมนอยกวา
12  หนวยกติ  และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต

12.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระโดยการทําสารนิพนธหรือศึกษาปญหาพิเศษไมนอยกวา 3 หนวยกิต
และไมเกิน 6 หนวยกิต

หลักสูตรใดที่เปดสอนหลักสูตรแผน  ก  ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข
แตถาเปดสอนหลักสูตรแผน ข   จะตองเปดสอนหลักสูตรแผน ก   ดวย

12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกอบดวย รายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือกรวมกันไมนอยกวา  24  หนวยกิต

12.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  แบงการศึกษาเปน  2  แบบ โดยเนนการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ

12.4.1 แบบ 1  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ 
ที่กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม   หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้

(1) แบบ  1.1   ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต   จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา  48  หนวยกิต

(2) แบบ  1.2   ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต  จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 72  หนวยกิต

ทั้งนี้   วิทยานิพนธตามแบบ  1.1   และแบบ  1.2    จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
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12.4.2 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ
ที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

(1) แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา  36 หนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต

(2) แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา  48  หนวยกิต   และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  24  หนวยกิต

ทั้งนี้   วิทยานิพนธตามแบบ  2.1   และแบบ  2.2   จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน

ขอ  13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหใช

เวลาศึกษาไมเกิน  3  ปการศึกษา
13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน  5 ปการศึกษา
13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ผูที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตแลวเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตแลว
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา

13.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
เขาศึกษาในหลักสูตร โดยท่ีมีสภาพนักศึกษาตามขอ 17.2.1 และ 17.2.2

หมวดที่ 4
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา

ขอ  14 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
14.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต  ผูเขาศึกษาตอง

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.3 หลักสตูรปริญญาดษุฎบีณัฑติ ผูเขาศกึษาตองสาํเรจ็การศกึษาโดยมคีณุสมบตัิ

ดงันี้
14.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา   และมีผล

การเรียนที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
14.3.2 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.3.3 ไมเคยพนสภาพจากการเปนนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติ

ไมผานในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันในหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
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ขอ  15 การรับเขาศึกษา
15.1 วิธีการสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธีการตามที่สถาบันกําหนด  โดยอาจมีการ

ทดสอบความรู การสอบคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกหรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ภาควิชาหรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเห็นสมควร  และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

15.2 ในกรณทีีผู่สมคัรกาํลังรอผลการศกึษาระดบัปรญิญาขัน้ใดขัน้หนึง่อยู การรบั
เขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลวกอนวันรายงานตัวเปน   
นักศึกษาของสถาบันตามวัน เวลาที่สถาบันกําหนด

15.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชา    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองชําระเงินตามระเบียบ หรือประกาศสถาบันที่เกี่ยวของ

15.4 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเขาเปนนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหาร   
หลักสูตร  แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  ตามขอ 14  โดยตองชําระเงินตามระเบียบสถาบัน

ขอ  16 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
16.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว
16.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาตองขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวยตนเอง  

โดยนําหลักฐานตามที่สถาบันกําหนดมารายงานตัวตองานทะเบียนและสถิตินักศึกษาของสถาบัน     
พรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบที่สถาบันกําหนด

16.3 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาที่ไมอาจมาขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา
และสถานที่  ที่สถาบันกําหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให
สถาบันทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหมารายงานตัว  และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตองมา
รายงานตัวภายใน  7  วันนับจากวันสุดทายที่สถาบันกําหนดใหมารายงานตัว

16.4 ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันจะ
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา  1  สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได

ขอ  17 ประเภทนักศึกษา สภาพการเปนนักศึกษา  และการเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา
17.1 นักศึกษาของสถาบันมี 2 ประเภท  ดังนี้

17.1.1 นกัศกึษาภาคปกต ิ  ไดแกนกัศกึษาทีศ่กึษาในระบบการศกึษาตาม
ขอ 9.1

17.1.2 นกัศกึษาภาคพเิศษ  ไดแกนกัศกึษาทีศ่กึษาในระบบการศกึษาตาม
ขอ 9.2

17.2 นักศึกษาของสถาบันจะมีสภาพการเปนนักศึกษา  ดังนี้
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17.2.1 นักศึกษาสามัญ  หมายถึง  ผูที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา
โดยสมบูรณ เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

17.2.2 นักศึกษาทดลองเรียน  หมายถึง  ผูที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปน
นักศึกษาทดลองเรยีนในภาคการศกึษาแรกตามเงือ่นไขทีก่าํหนด  ยกเวนหลักสตูรปริญญามหาบณัฑติ
แผน ก  แบบ ก 1   และปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1  มิใหมีนักศึกษาทดลองเรียน

17.2.3 นักศึกษาพิเศษ  หมายถึง   ผูที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขารวมศึกษาและ
หรือทําการวิจัยโดยไมขอรับปริญญาของสถาบัน  บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเขาเปนนักศึกษา
พิเศษไดโดยอยูในดุลพินิจของหัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเขาศึกษา
และ/หรือทําการวิจัยได

17.3 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา  และการเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา
17.3.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง   บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

อนุมัติใหนักศึกษาภาคปกตเิปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษได     ทั้งนี้   นักศึกษาตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษครบตาม
จํานวนที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร

17.3.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติไมได
17.3.3 นักศึกษาทดลองเรียนที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและ

ลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑที่กําหนด  และสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
ใหเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาสามัญไดเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาแรก

หมวดที่  5
อาจารยบัณฑิตศึกษา

ขอ 18 อาจารยบัณฑิตศึกษามี  2  ประเภท  คือ
18.1 อาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา  ไดแก บุคลากรในสังกัดสถาบันที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย    ซ่ึงมีสวนรวมในกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

18.2 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ  ไดแก   บุคลากรในสังกัดสถาบันที่ดํารง
ตําแหนงอื่นนอกเหนือจากขอ 18.1  หรือบุคลากรภายนอกสถาบันที่เปนผูที่มีความรูความชํานาญใน   
วิชาการ หรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลการคนควาทางวิชาการหรือมีผลงานปรากฏเปนที่ยอมรับนับถือ
ในวงการวิชาการหรือวิชาชีพโดยทั่วไป

ขอ 19 ใหอธิการบดีแตงตั้งอาจารยบัณฑิตศึกษา  โดยคําแนะนําของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 22  หรือขอ 23  แลวแตกรณี
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ขอ  20 ใหอาจารยบัณฑิตศึกษามีวาระการดํารงตําแหนง 3  ป  และพนจากการเปนอาจารย
บัณฑิตศึกษาเมื่อ

20.1 ตายหรือลาออก
20.2 ภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มีมติใหถอดถอน
20.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มีมติใหถอดถอน

ขอ  21 อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
21.1 อาจารยที่ปรึกษา  หมายถึง  อาจารยบัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง

ตามที่หัวหนาภาควิชาเสนอ เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนกวาจะมีการ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  ตามขอ  21.2  หรือขอ  21.3

21.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
หมายถึง    อาจารยบัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งตามที่หัวหนาภาควิชาเสนอ    เพื่อทําหนาที่     
ใหคําแนะนํา  และควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน  ก   
หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

21.3 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก  และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวม  
หมายถึง  อาจารยบัณฑิตศึกษาที่หัวหนาภาควิชาแตงตั้งขึ้น เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและควบคุมดูแล
การทําสารนิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน  ข

ขอ 22 อาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา ในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้
22.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

22.1.1 อาจารยผูสอนตองเปนผูไดรับปริญญาไมตํ่ากวาปริญญามหาบัณฑิต
ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  มีประสบการณดานการสอน  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย

22.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบ         
หลักสูตรนั้น

22.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
22.2.1 อาจารยผูสอน  อาจารยทีป่รึกษา อาจารยทีป่รึกษาสารนพินธ

และอาจารยผูสอบประมวลความรู   ตองเปนผูทีไ่ดรับปรญิญาไมต่าํกวาปรญิญามหาบณัฑติ  หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน        
มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา   
เพื่อรับปริญญา
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22.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก    และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

22.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ

22.2.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น

22.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
22.3.1 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจาํหรือผูทรงคณุวฒุภิายนอก

สถาบนั มคีณุวฒุไิมต่าํกวาปรญิญามหาบณัฑติหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ
ไมต่าํกวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวชิานัน้  หรือสาขาวชิาทีสั่มพนัธกนั  และตองมปีระสบการณดาน
การสอนและการทาํวจิยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รับปรญิญา

22.3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ตองเปนผูไดรับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนั้น

22.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
22.4.1 อาจารยผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ

ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย   
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติม
จากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

22.4.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก    และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม   ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

22.4.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกัน  
และตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
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22.4.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ตองเปนผูไดรับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนั้น

ขอ 23 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ  ในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ   ดังนี้
23.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
23.1.1 ในกรณเีปนอาจารยผูสอน ตองมคีณุสมบติัตามขอ 22.2.1 โดยอนโุลม
23.1.2 ในกรณีเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรืออาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ  ตองมีคุณสมบัติตามขอ 22.2.2 โดยอนโุลม
 2.3.1.3 กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ     หรือ

ตําแหนงทางวิชาการ ตามขอ 23.1.1 และขอ 23.1.2  ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น
23.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

23.2.1 ตองไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณ
ดานการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

23.2.2 กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ     หรือ
ตําแหนงทางวิชาการตามขอ 23.2.1  ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น

ขอ  24 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ อาจารยผูสอน
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่  6
การจัดการศึกษา

ขอ 25 แผนการเรยีน  หมายถงึ รายวชิา ปญหาพเิศษ  และวทิยานพินธ / สารนพินธ
ทีน่กัศกึษาจะตองเรียนหรือดําเนินการใหแลวเสร็จและครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา

ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ตามประกาศของสถาบัน
26.2 ในภาคการศกึษาปกต ิ นกัศกึษาตองลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในระดบับณัฑติ

ศกึษาไมต่ํากวา  4  หนวยกิต   แตไมเกิน  15  หนวยกิต   ยกเวนในกรณีที่นักศึกษามีหนวยกิตคงเหลือ
ตามหลักสูตรนอยกวา  4  หนวยกิต และ/หรือเหลือเฉพาะวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

26.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอนจะลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
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26.4 การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวา หรือมากกวาเกณฑที่
กําหนดในขอ 26.2  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาภาควิชาและไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

26.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย
26.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย   หมายถึง

การลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร

26.5.2 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเปน AUD  เฉพาะผูที่
มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น

26.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต
 26.6.1 นักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานพอเพียงสําหรับการศึกษาในหลักสูตรที่เขา

ศึกษา ภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตร
เพื่อเปนพื้นฐานและจะตองสอบผานโดยไดผลการประเมินระดับคะแนนเปน  S

26.6.2 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปน
S/U  เฉพาะรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา

26.7 นกัศกึษาทีไ่มลงทะเบยีนภายใน 15 วัน หลงัจากเปดภาคการศกึษาจะพนสภาพ
การเปนนกัศกึษา

26.8 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
26.8.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแลว แตยัง

ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามเกณฑ ใหชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ  คาธรรมเนียมและคาบํารุง
ตามระเบียบที่สถาบันกําหนดไวทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา

26.8.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน  15  วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ  27 การขอเพิ่ม  หรือขอถอนรายวิชา
27.1 การขอเพิ่มรายวิชา  จะกระทําไดภายใน  3 สัปดาห  นับตั้งแตวันเปด

ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาหแรกนบัตัง้แตวนัเปดภาคการศกึษาสาํหรับ
ภาคการศึกษาฤดรูอน

27.2 การขอถอนรายวชิา จะกระทาํไดภายใน 12  สัปดาห  นบัตัง้แตวนัเปด
ภาคการศกึษาสาํหรับภาคการศกึษาปกต ิ   หรือภายใน  2  สัปดาห  นบัตัง้แตวนัเปดภาคการศกึษาสาํหรับ
ภาคการศึกษาฤดรูอน

27.3 การขอเพิ่มและถอนรายวิชาในขอ  27.1   และขอ  27.2    ตองไมขัดตอการ
ลงทะเบียนเรียนในขอ  26.2   และขอ  26.3
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27.4 การขอเพิ่มและถอนรายวิชาที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ 27.1  ขอ 27.2
และขอ 27.3  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ  28 การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน     

แตมีความประสงคขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนคราว ๆ ไป
28.1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาไดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย   

ที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชาและไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายในชวงเวลาถอนวิชาเรียน   
ตามประกาศของสถาบัน  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้

28.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
28.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ  หรือทุนอื่นใดที่

เปนประโยชนตอการศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซ่ึงสถาบันเห็นสมควรสนับสนุน
28.1.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ 20 ของเวลาเรียน

ทัง้หมด โดยมใีบรบัรองแพทย
28.1.4 มีความจําเปนสวนตัว    ทั้งนี้ ตองศึกษามาแลวอยางนอย

1  ภาคการศึกษา  และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.75
28.2 การลาพกัการศกึษาตามขอ 28.1.1 ใหเปนไปตามความตองการของ

ราชการทหาร และการลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.2 ใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนที่ไดรับ  การลาพัก
การศึกษาตามขอ 28.1.3  และขอ 28.1.4   จะกระทําไดคร้ังละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน   ถามี
ความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดอีกไมเกิน 1 ภาคการศึกษา

28.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับระยะเวลาที่ลาพัก
อยูในระยะเวลาของการศึกษาดวย  ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ 28.1.1

28.4 นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาในระหวางที่ไดรับอนุญาตให   
ลาพักการศึกษา  โดยชําระคาธรรมเนียมคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบสถาบัน   และให
นักศึกษามาดาํเนนิการรกัษาสภาพการเปนนกัศกึษาใหแลวเสรจ็ภายใน 15 วนั หลังเปดภาคการศกึษา
มฉิะนัน้จะพนสภาพการเปนนักศึกษา   ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.1

28.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาตองยื่น
คํารองขอกลับเขาศึกษาตอหัวหนาภาควิชา  และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนกําหนด
การลงทะเบียนไมนอยกวา  1  สัปดาห

28.6 การลาพักการศึกษาที่ไมเปนไปตามขอ 28.1  ถึงขอ 28.5 ใหอยูในดุลพินิจ
ของอธิการบดี
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ขอ  29 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
29.1 ตาย
29.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก
29.3 ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษาสถาบันขอหนึ่งขอใด ตามขอ 14
29.4 ศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
29.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้

29.5.1 เปนนักศึกษาทดลองเรียนตามขอ 17.2.2  ที่ไมสามารถเปลี่ยน
สภาพการเปนนักศึกษาเปนนักศึกษาสามัญไดตามขอ 17.3.3

29.5.2 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ 13
29.5.3 ไมลงทะเบียนเรียน  และ/หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

คาลงทะเบียนเรียน  หรือคาบํารุงการศึกษาในเวลาที่กําหนด
29.5.4 ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
29.5.5 ไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนดไวในหมวดที่ 7

29.6 การพนสภาพการเปนนักศึกษา  เนื่องจากความผิดทางวินัยตามขอบังคับ
สถาบัน  วาดวยวินัยนักศึกษา

ขอ  30 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา
30.1 นักศึกษาที่พนสภาพตามขอ 29.5.3 สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา

ไดภายใน 15 วันนับจากวันประกาศพนสภาพ
30.2 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา

ภาควิชาและไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.3 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา  คาบํารุง

และคาลงทะเบียนเรียนตามระเบียบสถาบัน
30.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปน    

นกัศกึษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ  ทั้งนี้  การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ 13
ขอ  31 การลาออก

นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของสถาบัน   ใหยื่นคํารองตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา   หัวหนาภาควิชา  การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อนักศึกษา
ไดรับอนุมัติใหลาออก
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ขอ  32 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  การเปลี่ยนสาขาวิชา  หรือแขนงวิชา
32.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษา  เปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชา      

ในภาควิชาเดียวกัน  โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา  คณบดีคณะที่ภาควิชานั้นสังกัดอยู  
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

32.2 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาตางภาควิชาได  เมื่อไดศึกษาในภาควิชา
เดิมมาแลวไมนอยกวา  1  ภาคการศึกษา ทั้งนี้   ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาเดิม          
หัวหนาภาควิชาใหม คณบดีคณะที่ทั้งสองภาควิชานั้นสังกัดอยู และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

32.3 การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชา และ/หรือภาควิชา ตองชําระคาธรรมเนียม
ตามระเบียบของสถาบัน

32.4 นักศึกษาทดลองเรียนไมมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสาขาวิชา
ขอ  33 การลงทะเบียนรายวิชาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน

33.1 นกัศกึษาอาจขอลงทะเบยีนรายวชิาในสถาบนัหรือมหาวทิยาลัยอ่ืนได
โดยไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รกึษา  หัวหนาภาควชิา และไดรับอนมัุติจากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั
โดยถือเกณฑการพจิารณาอนมุตั ิดงันี้

33.1.1 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในสถาบันในภาคการศึกษา
และปการศึกษานั้นดวยเหตุผลตาง ๆ

33.1.2 รายวชิาทีส่ถาบนัหรือมหาวทิยาลยัอ่ืนเปดสอน ตองมเีนือ้หาท่ี
เทยีบเคยีงกันได   หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร

33.1.3 รายวิชาที่เปนประโยชนตอการศึกษา  หรือการทําวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธของนักศึกษา

33.2 ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน        
ขามสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ไปเปนสวนหนึ่งของการประเมนิผลการศกึษาตามหลกัสตูรทีน่กัศกึษากาํลัง
ศกึษาอยู

33.3 นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่
สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกําหนด

หมวดที่  7
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ขอ  34 การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชานั้น ๆ ซ่ึงอาจเปน
การสอบขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ตองประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑการ
พิจารณาผลการสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนาตั้งแตตนภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผลรายวิชา
ใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
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ขอ  35 การสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination)
35.1 การสอบประมวลความรู ใชสําหรับนกัศกึษาหลักสตูรปรญิญามหาบณัฑติ

แผน ข
35.2 การสอบประมวลความรู   ประกอบดวย  การสอบขอเขียนและการสอบ

ปากเปลา  โดยใหดําเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน  เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพ
ในการนําหลักวิชาการและประสบการณการเรียนไปประยุกตใช

35.3 ใหภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบในการจัดสอบ
ประมวลความรู อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ ทั้งนี้ ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาภาควิชา

35.4 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรูได  เมื่อสอบผานรายวิชา
ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  โดยไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  3.00  ทั้งนี้ ไมนับ
รวมถึงวิชาการคนควาอิสระโดยทําสารนิพนธที่ใหผลการประเมินระดับคะแนนเปน  S/U

35.5 นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยที่ปรึกษา        
หัวหนาภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบสถาบัน

35.6 ใหหวัหนาภาควชิาเสนอรายชือ่คณะกรรมการสอบประมวลความรู  จาํนวน
3 - 5 คน ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบและใหรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานหัวหนาภาควิชาภายใน 2 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ

35.7 ผูทีส่อบไมผาน/ไมเปนทีพ่อใจมสิีทธิข์อสอบแกตวัไดอีก 1 คร้ัง ภายในเวลา
1 ป  แตไมเร็วกวา 60 วัน นับจากการสอบครั้งแรก  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ  36 การสอบภาษาตางประเทศ
36.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตทุกคน ตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอย  1  ภาษา  การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของ
ภาควิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

36.2 วิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ  ใหเปนไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย

ขอ  37 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
37.1 การสอบวัดคุณสมบัติ  เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมและความ

สามารถของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ  ก 1   และนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต เพื่อวัดวานักศึกษามีความรูพื้นฐานและมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ และเพื่อมีสิทธิ
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
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37.2 ใหภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัติ     
อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง    เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ   ทั้งนี้  ใหอยูในดุลพินิจของ        
หัวหนาภาควิชา

37.3 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา 
โดยใหดําเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน

37.4 ใหหัวหนาภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  จํานวน    
3 - 5 คน ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ  
คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานหัวหนาภาควิชาภายใน  2  สัปดาห  หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ

37.5 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ   เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชาวามีความรูพื้นฐานพรอมที่จะสอบได

37.6 นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยที่ปรึกษา      
หัวหนาภาควิชา ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบสถาบัน

37.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว   ถาขาดสอบ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น   ทั้งนี้  ใหอยูในดุลพินิจของ        
คณะกรรมการสอบ

37.8 ผูที่สอบครั้งแรกไมผาน/ไมเปนที่พอใจมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 คร้ัง      
ภายในเวลาไมเร็วกวา 60 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผูที่สอบครั้งที่สองไมผาน/ไมเปนที่พอใจให       
พนสภาพการเปนนักศึกษา

37.9 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานโดยไดผลการประเมินระดับคะแนน
เปน S ภายในระยะเวลาตามหลกัสตูรตาง ๆ ตอไปนี ้  โดยนบัตัง้แตภาคการศกึษาแรกทีเ่ขาศกึษา  มฉิะนัน้
จะพนสภาพการเปนนกัศกึษา

37.9.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   แผน ก   แบบ  ก 1    ภายใน
3  ภาคการศึกษา

37.9.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  แบบ 1.1  ภายใน  4  ภาคการศึกษา
37.9.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  แบบ 1.2  ภายใน  4  ภาคการศึกษา
37.9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2.1  ภายใน  4  ภาคการศึกษา
37.9.5 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2.2  ภายใน  6  ภาคการศึกษา

ขอ  38 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อส้ินภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา 
โดยใหผลการประเมนิเปนระดบัคะแนน (Grade)  ซึง่ระดบัคะแนน  แตมระดบัคะแนน และผลการศกึษาเปน 
ดงันี้
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ระดับ
คะแนน

แตมระดับคะแนน ผลการศึกษา

A 4.0 ดีเลิศ                (Excellent)
B+ 3.5 ดีมาก               (Very Good)
B 3.0 ดี                      (Good)
C+ 2.5 คอนขางดี         (Above Average)
C 2.0 พอใช               (Average)
D+ 1.5 คอนขางพอใช  (Below Average)
D 1.0 ออน                 (Poor)
F 0 ตก                   (Fail)
Fa 0 ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ

(Fail, Insufficient Attendance)
Fe 0 ตกเนื่องจากขาดสอบ

(Fail, Absent from Examination)
S - สอบผาน/เปนที่พอใจ   (Satisfactory)
U - สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ

(Unsatisfactory)
I - การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ

(Incomplete)
Ip - การทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธยังไมส้ินสุด

(In-progress)
W ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด

(Withdrawal)
AUD - เขารวมฟงการบรรยาย   (Audit)

ขอ  39 การประเมนิผลการสอบประมวลความรู การสอบวดัคณุสมบตั ิ การสอบภาษา
ตางประเทศ   การสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ  ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนนดังนี้

ระดับคะแนน ผลการศึกษา
S สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
Ip การทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธยังไมส้ินสุด   (In-progress)



- 19 -

สําหรับการประเมินผลวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
การใหระดบัคะแนน Ip อาจแบงจาํนวนหนวยกติตามความกาวหนาในการทาํ

วทิยานพินธหรือสารนิพนธ  หากนักศึกษายังไมไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
จะประเมินผลใหระดับคะแนน Ip ไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ตามหลักสูตร จะประเมินผลระดับคะแนนเปน S   เมื่อสอบผาน  และสงเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลว

ขอ  40 การคํานวณหนวยกิตสะสมและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
40.1 การคํานวณหนวยกิตสะสมและแตมระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทําเมื่อส้ิน

แตละภาคการศึกษา
40.2 หนวยกิตสะสมคือ  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา      

ที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมดที่ไดรับแตมระดับคะแนนตามขอ 38
40.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2  ประเภทคือ แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค  

และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยใหทําดังนี้
40.3.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคใหคํานวณจากผลการศึกษาของ   

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนของผลการ
ศึกษาแตละรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาไดรับเปนตัวตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิต      
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ

40.3.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาในสถาบันจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย  โดยเอาผลรวมของผลคูณของ
หนวยกิตกับแตมระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดรับเปนตัวตั้งหารดวย     
หนวยกิตสะสม

ขอ  41 สภาพการเปนนักศึกษา และการเรียนซ้ํา
41.1 นกัศกึษาทีไ่ดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต่าํกวา 2.50 จะพนสภาพการเปน

นกัศกึษา
41.2 เมื่อส้ินภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป แตต่ํากวา 3.00 จะตองทําแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหไดไมต่ํากวา 3.00 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้

41.2.1 สองภาคการศึกษาปกติถัดไปสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

41.2.2 สามภาคการศึกษาปกติถัดไป สําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
และนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต
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41.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  2.50  ขึ้นไป
แตต่ํากวา 3.00  ใหเรียกวา  "รอพินิจ"    

41.4 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา  C   หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ํา

41.5 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C   หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน  U  ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นแทนไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชา

41.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแลวมิได  
ยกเวนการเรียนซ้ําตามความในขอ 41.4   หรือขอ  41.5

41.7 เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว และไดแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.90  แตต่ํากวา 3.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษานอกเหนือจากวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแลว   โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชา เพื่อยกระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมใหไดไมต่ํากวา 3.00  ภายใน  1  ภาคการศึกษา
ถัดไป  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ  42 การเทียบโอนหนวยกิต
42.1 การเทียบโอนหนวยกิตที่ไดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในขณะที่เปน         

นักศึกษาสามัญของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษานับจาก               
ปการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  กระทําไดโดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาและคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยแตละรายวิชาที่ขอเทียบโอนตองไดแตมระดับคะแนนไมต่ํากวา 3.00

42.1.1 รายวิชาที่ศึกษาในสถาบันเทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสองของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของสถาบัน ทั้งนี้ไมนับรวมวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

42.1.2 รายวิชาที่ศึกษาตางสถาบันเทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของสถาบัน ทั้งนี้ไมนับรวมวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

42.2 รายวิชาที่เทียบและโอนยายหนวยกิต  ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต
และระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน   โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ในกรณีที่เปนรายวิชาที่ศึกษาตางสถาบันใหระบุช่ือสถานศึกษา

42.3 รายวิชาที่ไดจากการเขารวมศึกษาขณะเปนนักศึกษาพิเศษไมสามารถ
เทียบโอนได

ขอ  43 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ/       
สารนพินธของผูอ่ืน
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43.1 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับ
สถาบัน  วาดวยวินัยนักศึกษา

43.2 การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ/สารนิพนธของผูอ่ืน หรือให      
ผูอ่ืนจัดทําใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบและหัวหนาภาควิชา ในการเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
เพื่อแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาตามสมควรแกกรณีดังตอไปนี้

43.2.1 กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา  ใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัย นักศึกษา   และมีโทษสูงสุดในระดับใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

43.2.2 กรณีที่ตรวจสอบพบเมื่อไดมีการอนุมัติปริญญาไปแลว  ใหเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาเพิกถอนปริญญา

หมวดที่  8
การทําวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ

ขอ  44 วทิยานพินธ   หมายถงึ   เร่ืองทีเ่ขยีนเรียบเรียงขึน้จากผลทีไ่ดจากการศกึษาคนควา
วิจัย หรือสํารวจ อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทาํเพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่สถาบันได
กาํหนดไว  นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑติ แผน ก  และนกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาดษุฎบีณัฑติตอง
ทาํวทิยานพินธ

ขอ  45 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีองคประกอบดังนี้
45.1 วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

1  คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีก 1 คน
45.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

1  คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 2 คน
ขอ  46 คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ  หมายถงึ คณะกรรมการทีบ่ณัฑติวทิยาลัยแตงตัง้ขึน้

เพือ่ทาํการสอบวทิยานพินธ    โดยมกีรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการสอบ   ทัง้นี ้ตองไมใชอาจารย
ทีป่รึกษาวทิยานพินธหลัก  หรืออาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธรวม คณะกรรมการสอบวทิยานพินธมจีาํนวน
และองคประกอบดงันี้

46.1 วทิยานพินธระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหมีคณะกรรมการสอบ  จํานวน
3 - 4 คน  ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย
1 คน และผูทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบนั 1 คนเพือ่ทาํหนาทีเ่ปนกรรมการสอบในนามผูแทนบณัฑติวทิยาลัย
ทัง้นี ้ ตองเปนผูทรงคณุวฒุภิายนอกภาควิชาอยางนอย  1  คน

46.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ใหมีคณะกรรมการสอบ  จํานวน     
5 - 6  คน  ประกอบดวย  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย
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1 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแทน
บัณฑิตวิทยาลัย

ขอ  47 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะเสนอโครงการวิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา

3   หนวยกิต  ในภาคการศึกษานั้น    และดําเนินการ ดังนี้
47.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ

ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจแลว
47.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน  ก แบบ ก 2  ตองศึกษารายวิชา

ตามแผนการเรียนมาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00

47.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่   
พอใจแลว  และตองสอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

47.4 การพิจารณาโครงการวิทยานิพนธใหเปนไปตามขั้นตอนที่แตละภาควิชา 
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด

47.5 โครงการวิทยานิพนธที่จะเสนอขออนุมัติตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และหัวหนาภาควิชากอน  แลวจึงเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ
ทั้งนี้ใหเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาในคราวเดียวกัน

47.6 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว
หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ หรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ใหการประเมินผล
วิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมา   ทั้งหมดเปนระดับคะแนน U  นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขอ
อนุมัติโครงการวิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
คร้ังหลังสุด

ขอ  48 การสอบหัวขอวิทยานิพนธและการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
48.1 การสอบหัวขอวิทยานิพนธตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน

นับตั้งแตวันที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ         
ที่เสนอ  มิฉะนั้นจะตองเสนอโครงการวิทยานิพนธใหม

48.2 ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลการสอบหัวขอวิทยานิพนธไป
ยังบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ   ถาผลการสอบหัวขอวิทยานิพนธผาน  บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธใหทราบทั่วกัน แตถาตองมีการปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาดําเนินการ
แกไขแลวเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หัวหนาภาควิชา และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน
30 วันนับตั้งแตวันสอบ
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48.3 การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธ  และเสนอแนวทางการแกไขปญหาอนัจะสงผลใหนกัศกึษาประสบความสําเร็จ
ในการทําวิทยานิพนธมากขึ้น  นักศึกษาตองสอบความกาวหนาวิทยานิพนธโดยมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทุกคนเขารวม  และเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟงการสอบในครั้งนี้ตองหางจากวันที่ได
รับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเวลาตามกําหนดในขอ 49.1.1

48.4 ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลการสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ

48.5 การสอบหัวขอวิทยานิพนธหรือการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ         
นักศึกษาตองยื่นคํารองพรอมโครงการวิทยานิพนธโดยยอตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
จํานวน  5  ชุดตอบัณฑิตวิทยาลัย  กอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 5 วันทําการ และเมื่อไดรับอนุมัติใหมี
การสอบ  บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ใหทราบโดยทั่วกัน

48.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองแจงผลการประเมินความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานหัวหนาภาควิชากอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา

ขอ  49 การสอบวิทยานิพนธ
49.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดเมื่อผานการสอบความกาวหนา      

วทิยานพินธไมนอยกวา 30 วัน  และเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
49.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ แลวตามระยะเวลาดังนี้

(1) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  ตองไดรับ
อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 240 วัน

(2) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ตองเรียน
รายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร   และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00   และตอง
ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 120 วัน

(3) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1  ตองไดรับอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 2 ป

(4) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ตองเรียนรายวิชาครบ
ตามที่กาํหนดในหลกัสตูร และไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่าํกวา 3.00 และตองไดรับอนมุตัหิวัขอ
วทิยานพินธแลวไมนอยกวา  1 ป

49.1.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
49.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวหนา

ภาควิชาใหขอสอบวิทยานิพนธได
49.2 การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ

49.2.1 การยื่นคํารองขอสอบใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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49.2.2 ยื่นคํารองขอสอบพรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน  5  ชุด   พรอมทั้งวิทยานิพนธฉบับสอบจํานวนเทากับกรรมการสอบ
เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะไดดําเนินการจัดสงใหกรรมการสอบ    และอีก  1  เลม    เพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจรูปแบบ  นักศึกษาตองแกไขรูปแบบใหถูกตองตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบและเสนอแนะ

49.2.3 เมื่อไดรับอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ
กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน

49.3 การสอบวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย   นักศึกษา
และผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุใน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ

49.4 ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบครบทุกคน    และในกรณีที่
กรรมการสอบไมสามารถรวมทําการสอบไดตามกําหนดใหปฏิบัติดังนี้

49.4.1 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอเลื่อนสอบออกไปจนกวาจะกําหนดวันที่
กรรมการสอบทุกคนทําการสอบได

49.4.2 หากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถเลื่อนการสอบได ใหกรรมการสอบ
ผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผานหัวหนาภาควิชา และตองชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบไมสามารถรวม
ทําการสอบได รวมถึงเหตุผลที่ไมสามารถเลื่อนการสอบ ทั้งนี้ กรรมการผูนั้นตองแจงผลการตรวจ
วิทยานิพนธตอประธานกรรมการสอบ เพื่อขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ  50 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
50.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้น   ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

อภิปราย แสดงความคิดเห็นและลงมติ  พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้
50.1.1 “ผาน”  หมายถึง  การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ และ

ตอบขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติม
สาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที  ทั้งนี้
ตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ  มิฉะนั้นจะถือวาการสอบครั้งนั้นไมผาน

50.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดง
ผลงานวทิยานพินธหรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอยางสมบูรณ      
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ     และ/หรือ
เรียบเรียงวิทยานิพนธตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้
ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุง     



- 25 -

วิทยานิพนธตามความเหมาะสม  แตตองไมเกิน 60 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ  มิฉะนั้นจะถือวา
การสอบครั้งนั้นไมผาน

50.1.3 “ไมผาน” หมายถงึ การทีน่กัศกึษาไมสามารถแสดงผลงาน
วทิยานพินธ ใหเปนทีพ่อใจของคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ  และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได  ซ่ึงแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของ
วิทยานิพนธที่ตนไดทํา  ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียน
วิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธภายใตหัวขอใหมพรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหม        
ทั้งหมด

50.2 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบผานหัวหนา
ภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาหนับจากวันสอบ

ขอ  51 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ
51.1 ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ   ใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตร

ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรใหนักศึกษาแจงความประสงคในแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ
51.2 รูปแบบการจัดทํารูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของ

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใชในขณะนั้น
ขอ  52 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่มีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบ     

วิทยานพินธครบถวนทกุคน จาํนวน 5 เลม พรอมดวยแผนบนัทกึขอมลูวทิยานพินธและบทคดัยอตามแบบ
ทีบ่ณัฑติวทิยาลัยกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา
มีขอผูกพันตองมอบวิทยานิพนธใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย

ขอ  53 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึก

ขอมลูวิทยานิพนธครบถวนภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 50.1.1 หรือขอ 50.1.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิก
ผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษา
ยังตองการรับปริญญานั้นอีก   นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด

ขอ  54 ในกรณทีีส่อบวทิยานพินธแลว     แตยงัไมสงวทิยานพินธฉบบัสมบรูณตอ
บณัฑติวทิยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา     ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 53

ขอ  55 วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
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หมวดที่  9
การทําสารนิพนธและการสอบสารนิพนธ

ขอ  56 สารนิพนธ  หมายถึง  เร่ืองที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาคนควาแบบอิสระ
อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพื่อสิทธิในการรับปริญญาบัตรตามที่สถาบันไดกําหนดไว
สําหรับหลักสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข โดยมอีาจารยทีป่รึกษาสารนพินธเปนผูควบคมุและให
คาํปรกึษาในการดาํเนนิการ

ขอ  57 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ใหมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก 1 คน ในกรณี
ที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมไดอีก  1  คน     ที่ภาควิชาแตงตั้งขึ้นเพื่อทํา
หนาที่แนะนําและควบคุมการทําสารนิพนธ  โดยท่ีอาจเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามขอ 18.2

ขอ  58 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
ขึ้นเพื่อทําการสอบสารนิพนธ  จํานวน  3  คน  ประกอบดวยอาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธและผูทรงคุณวุฒิ
ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ

ขอ  59 การเสนอโครงการสารนิพนธ
นกัศกึษาจะเสนอโครงการสารนพินธไดตองลงทะเบยีนสารนพินธในภาคการศกึษา

นัน้ และดําเนินการ  ดังนี้
59.1 ตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา  18  หนวยกิต  และตองมีแตมระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
59.2 การพิจารณาโครงการสารนิพนธใหเปนไปตามขั้นตอนที่แตละภาควิชา 

หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
59.3 โครงการสารนิพนธที่จะเสนอขออนุมัติตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  แลวจึงเสนอตอหัวหนาภาควิชา  ทั้งนี้ ใหเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธมาในคราวเดียวกัน

59.4 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการสารนิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว
หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอสารนิพนธ หรือสาระสําคัญของสารนิพนธ ใหการประเมินผลสารนิพนธ
ที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติโครงการ
สารนิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการสารนิพนธคร้ังหลังสุด

ขอ  60 การสอบหัวขอสารนิพนธ
60.1 การสอบหัวขอสารนิพนธ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแต

วันที่ภาควิชาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอนุมัติโครงการสารนิพนธที่เสนอ  มิฉะนั้นตอง
ดําเนินการเสนอใหม
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60.2 ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรายงานผลการสอบหัวขอสารนิพนธตอ    
หัวหนาภาควิชาหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ   ถาผลการสอบผาน  ภาควิชาจะดําเนินการอนุมัติหัวขอและ
โครงการสารนิพนธ แตถาตองมีการปรับปรุงแกไข ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอตอภาควิชา
ผานอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสอบ  เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหแจง
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ

60.3 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตองแจงผลการประเมินความกาวหนาในการทํา  
สารนิพนธตอหัวหนาภาควิชาทุกภาคการศึกษา ในระหวางที่นักศึกษายังทําสารนิพนธไมเสร็จสิ้น

ขอ  61 การเรียบเรียงสารนิพนธ ใหเปนไปตามคูมือการจดัทาํวิทยานพินธของบณัฑติวทิยาลยั
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใชในขณะนั้นโดยอนุโลม

ขอ  62 การสอบสารนิพนธ
62.1 นักศึกษามีสิทธิ์สอบสารนิพนธไดภายหลังจากการไดรับอนุมัติหัวขอและ

โครงการสารนิพนธแลวไมนอยกวา  45 วัน
62.2 ในการสอบสารนิพนธนักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบใหเปนไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชา  พรอมสําเนา
บทคัดยอตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน 5 ชุด เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบบัณฑิตวิทยาลัย
จะประกาศกําหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน

 62.3 การสอบสารนิพนธใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย ซ่ึงนักศึกษา
และผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุ
ในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ  โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ

 62.4 ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบครบทุกคน   และในกรณีที่
กรรมการสอบไมสามารถรวมทําการสอบตามกําหนดได     ใหนักศึกษายื่นคํารองขอเลื่อนสอบออกไป
จนกวาจะกําหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนทําการสอบได

ขอ  63 การตัดสินผลการสอบสารนิพนธ
63.1 เมื่อการสอบสารนิพนธเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธอภิปราย

แสดงความคิดเห็นและลงมติพรอมตัดสินผลการสอบสารนิพนธตามเกณฑ ดังนี้
63.1.1 “ผาน”  หมายถึง  การที่นักศึกษาแสดงผลงานสารนิพนธ และ

ตอบขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ   ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติม
สาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมสารนิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที  ทั้งนี้
ตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันสอบสารนิพนธ  มิฉะนั้นจะถือวาการสอบครั้งนั้นไมผาน
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63.1.2 “ผานโดยมเีงือ่นไข” หมายถงึ การทีน่กัศกึษายงัไมสามารถแสดง
ผลงานสารนพินธหรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบสารนิพนธไดอยางสมบูรณ      
คณะกรรมการสอบสารนิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือเรียบเรียง
สารนิพนธตามที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ตองไมเกิน
45 วันนับจากวันสอบสารนิพนธ   มิฉะนั้นจะถือวาการสอบครั้งนั้นไมผาน

63.1.3 “ไมผาน” หมายถงึ การทีน่กัศกึษาไมสามารถแสดงผลงานสารนพินธ
ใหเปนทีพ่อใจของคณะกรรมการสอบสารนพินธ  และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธได ซ่ึงแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของสารนิพนธที่ตน
ไดทํา  ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียนสารนิพนธและ
จัดทําสารนิพนธภายใตหัวขอใหมพรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําสารนิพนธใหมทั้งหมด

63.2 ใหประธานกรรมการสอบสารนิพนธรายงานผลการสอบผานหัวหนาภาควิชา
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  1  สัปดาหนับจากวันสอบ

ขอ  64 นักศึกษาตองสงสารนิพนธฉบับสมบูรณที่มีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบ         
สารนิพนธครบถวนทกุคน จาํนวน 3 เลม พรอมดวยแผนบนัทกึขอมลูสารนพินธและบทคดัยอตามรปูแบบ
ทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา
มีขอผูกพันตองมอบสารนิพนธใหแกหนวยงานใดใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย

ขอ  65 การยกเลิกผลการสอบสารนิพนธ
ในกรณทีีบ่ณัฑติวทิยาลยัไมไดรับเลมสารนพินธฉบบัสมบรูณ  พรอมแผนบนัทกึ

ขอมลูสารนิพนธครบถวนภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 63.1.1 หรือขอ 63.1.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิก
ผลการสอบและประเมินผลสารนิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษา
ยังตองการรับปริญญานั้นอีก  นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําสารนิพนธใหมทั้งหมด

ขอ  66 นักศึกษาที่สอบสารนิพนธแลว       แตยังไมสงสารนิพนธฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา     ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 65

ขอ  67 สารนิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  จึงจะถือวาเปนสารนิพนธ
ฉบับสมบูรณ  และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
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หมวดที่  10
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขอ  68 การสําเร็จการศึกษา
68.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได   ตองมีคุณสมบัติทั่วไป

และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนดังนี้
68.1.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรและสอบผานตาม

เกณฑที่กําหนดในหมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
68.1.2 สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่

กําหนดในขอ 36
68.1.3 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กําหนดตามหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาไมต่ํากวา 3.00
68.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 13
68.1.5 ปฏิบัติตามขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร

68.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก
68.2.1 กรณทีีเ่รียนรายวชิาหรือทาํกจิกรรมวชิาการอืน่เพิม่เตมิโดยไมนบั

หนวยกติ   ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
68.2.2 สอบวิทยานิพนธผาน/เปนที่พอใจ
68.2.3 สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตามขอกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย    พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและสรุปผลงานวิทยานิพนธตามรูปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

68.2.4 แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ   หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ 
ทางวิชาการ  หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

68.2.5 แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ   หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือ   
ส่ิงพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

68.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
68.3.1 กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม   โดยไมนับ

หนวยกิต   ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
68.3.2 สอบประมวลความรูผาน/เปนที่พอใจ
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68.3.3 กรณีที่มีการทําสารนิพนธ ตองสอบสารนิพนธผาน/เปนที่พอใจ และ
สงรูปเลมสารนิพนธฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูล
สารนิพนธตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

68.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
68.4.1 สอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจ
68.4.2 สอบวิทยานิพนธผาน/เปนที่พอใจ
68.4.3 สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตามขอกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย  พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
68.4.4 แบบ 1 ผลงานวทิยานพินธจะตองไดรับการตพีมิพ หรืออยางนอย

ดาํเนนิการใหผลงาน  หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น

68.4.5 แบบ 2 ผลงานวทิยานพินธจะตองไดรับการตพีมิพ หรืออยางนอย
ดาํเนนิการใหผลงาน  หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น

ขอ  69 การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร

ตอสภาสถาบัน  ตองมีคุณสมบัติดังนี้
69.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 68
69.2 ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถวน
69.3 ชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอสถาบัน หรือหนวยงานใด ๆ ในสถาบัน
69.4 เปนผูไมอยูระหวางถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษาหรอืระหวางการพจิารณา

ความผดิ
69.5 มีความประพฤติเหมาะสม

หมวดที่  11
การประกันคุณภาพของหลักสูตร

ขอ  70 ใหคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดระบบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรแตละหลักสูตรใหชัดเจน และตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป
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หมวดที่  12
บทเฉพาะกาล

ขอ  71 การดําเนินการใด ๆ  ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  และยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จในขณะที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ   ใหดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปตามขอบังคับ  ระเบียบ
หรือมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวา    
จะดําเนินการหรือปฏิบัติการแลวเสร็จ

ประกาศ   ณ   วันที่   18   กรกฎาคม  พ.ศ.  2550

                     เกษม  สุวรรรณกุล
(ศาสตราจารย ดร.เกษม   สุวรรณกุล)

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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