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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
----------------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                   
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา         

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา        

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา         

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา         

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา         

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษา         

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ความในข้อบังคับนี้แทน 
 



‐ ๒ ‐ 
 

\\GRADUATE-DB\Information-New\A-สํานักงาน\1. งานบริหารและธุรการ\11-หน่วยสารบรรณ\04-งานพิมพ์อื่น ๆ\ข้อบังคับมจพ.พ.ศ.๒๕๖๐.doc 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        

พระนครเหนือ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
“บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย          

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
“คณะ” หมายความว่า  คณะ วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          

พระนครเหนือที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่ไม่รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 
สิรินธร ไทย-เยอรมัน 

“คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“ภาควิชา”  หมายความว่า  ภาควิชา หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

ภาควิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า  หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ    

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา 
“บัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาบัณฑิตขึ้นไปของมหาวิทยาลัย 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนืออนุมัติ แต่ไม่รวมถึงหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน 

“อาจารย์ประจํา”  หมายความว่า  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

สําหรับอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 
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“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“รายวิชาไม่นับหน่วยกิต”  หมายความว่า  รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่ภาควิชา

กําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านได้ระดับคะแนนเป็น S ทั้งนี้ ไม่นับหน่วยกิต   
ในการสําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ  
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจในการตีความหรือวินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีมี เหตุผลและเป็นการสมควรที่จะขอผ่อนผันการปฏิ บั ติตามข้อบังคับนี้ ไ ด้              
ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีไป เว้นแต่กรณี   
การผ่อนผันขยายระยะเวลาการศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ วรรคสอง 

การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ให้บัณฑิตวิทยาลยันําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๑ 

           บททั่วไป 
 

ข้อ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษา            
ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) หรือพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่มิได้สังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง โดยอยู่ใน             
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะและหรือมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง   
กับหลายภาควิชา 

หมวด ๒ 
        การจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๘ การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
       (๑) การศึกษาภาคปกติ โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ            

๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ซึ่งมีระยะ    
เวลาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยมีจํานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่มี     
การเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปีการศึกษาเดียวกัน 

  
 

patsron
Underline
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(๒) การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวัตถุประสงค์     
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและแผน กรณีจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 

ข้อ ๙ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิต         
แต่ละรายวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (๑) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง   
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 (๒) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 (๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อ       
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 (๔) การทําโครงงานหรือกิจจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 (๕) วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 
          หมวด ๓ 
   หลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ ๑๐ หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงมุ่งให้มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญา                  
ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 (๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง 
ในสาขาวิชา ต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในระดับ
ปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม 
ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม       
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 
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ข้อ (๑๑) โครงสร้างหลักสูตร  
 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

ประกอบด้วย รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 (๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
       ก. แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
           แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

อาจกําหนดให้เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดในไว้หลักสูตร 

           แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

       ข. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

             หลักสูตรใดที่ เปิดสอนแผน ก ไม่จําเป็นต้องเปิดสอนแผน ข แต่ถ้าเปิดสอนแผน ข       
จะต้องเปิดสอนแผน ก ด้วย 

 (๓) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ และ 
นักวิชาชีพชั้นสูง โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ 

       ก. แบบ ๑ มีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจกําหนดให้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้ 

           แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๔๘ หน่วยกิต 

           แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต 

      ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
      ข. แบบ ๒ มีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
          แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓๖      

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
          แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘    

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
      ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 

ข้อ ๑๒ ระยะเวลาการศึกษา 
 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน   ๓ ปีการศึกษา 
 (๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
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(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา ส่วนผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

 (๔) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพนักศึกษาตามข้อ ๑๖ (๒) ก. และ ข. 

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถศึกษาให้สําเร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนดตามวรรคหนึ่ง         
อันเนื่องมาจากมิใช่ความผิดของนักศึกษา ให้นักศึกษาย่ืนคําขอขยายระยะเวลาการศึกษาพร้อมเหตุผล       
และหลักฐานต่อบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อ
สภามหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป 

 
           หมวด ๔ 

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา 
 

ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษา         

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 (๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 (๓) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
        ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนที่มีแต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

        ข. มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
        ค. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
        ง. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน

ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 

ข้อ ๑๔ การรับเข้าศึกษา 
 (๑) วิธีการสมัครให้ใช้วิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจมีการสอบคัดเลือก

หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ภาควิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 

 (๒) กรณีที่ผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่ การรับเข้า
ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษาแล้ว ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (๓) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา
และต้องชําระเงินตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

 (๔) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของภาควิชา แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๓ และต้องชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๑๕ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 (๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
 (๒) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง      

โดยนําหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมาขึ้นทะเบียนต่องานทะเบียนและสถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 (๓) ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมาขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้หมดสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์
อักษรให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่กําหนดให้มาขึ้นทะเบียน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมาขึ้นทะเบียน
ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ 

 (๔) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

 

ข้อ ๑๖ ประเภทนักศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนประเภทและสภาพการเป็น
นักศึกษา 

 (๑) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี ๒ ประเภท ดังนี้ 
       ก. นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาภาคปกติตามข้อ ๘ (๑) 
       ข. นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาภาคพิเศษตามข้อ ๘ (๒)  
 (๒) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
       ก. นักศึกษาสามัญ หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดย

สมบูรณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
       ข. นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา

ทดลองเรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนด ในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ แบบ ก ๒ หรือแผน ข 
หรือหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ 

       ค. นักศึกษาพิเศษ หมายความว่า ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าร่วมศึกษาและหรือ
ทําวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษได้ 
โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 (๓) การเปลี่ยนประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา 
      ก. กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้

นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษครบตามจํานวนที่กําหนดไว้     
ในแต่ละหลักสูตร 

      ข. นักศึกษาทดลองเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาแรก และต้องปฏิบัติตาม
ท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะได้รับการเปลี่ยนสภาพ
เป็นนักศึกษาสามัญได้ 

      ค. นักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคปกติไม่ได้  
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        หมวด ๕ 
จํานวน คุณวุฒิ และคณุสมบัติของอาจารย์ 

 

ข้อ ๑๗ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 (๑) อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี 
ย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 (๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ งสําหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 (๓) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 

ข้อ ๑๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
 (๑) อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
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(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่     
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด      
ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ งสําหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 (๓) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง      
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว         
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

 

ข้อ ๑๙ หลักสูตรปริญญาโท 
 (๑) อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 (๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ งสําหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
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(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

       ก. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง          
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน  
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง  
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย    
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

      ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
          สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

          กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
ข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 (๔) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตํีาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน  
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด  
ข้างต้น  จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษารับทราบ 
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(๕) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

ข้อ ๒๐ หลักสูตรปริญญาเอก 
 (๑) อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโท 

หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 (๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ งสําหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอจํานวน 
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
       ก. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน        
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

      ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
         สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕  เรื่อง 

         กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
ข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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(๔) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง   
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕  เรื่อง 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น         
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 (๕) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

 ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

 ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
 (๑) อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน 
 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้
ไม่เกิน ๑๐ คน 

 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้    
ต้องไม่ เกิน ๑๕ คน หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ ให้ขอความเห็นชอบจาก     
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
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 (๒) อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

 หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้ว         
ต้องไม่เกิน ๑๕ คน 

 

ข้อ ๒๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และหรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 
        หมวด ๖ 
    การลงทะเบียน 
 

ข้อ ๒๓ แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจะต้อง
เรียนหรือดําเนินการให้แล้วเสร็จและครบตามที่กําหนดในหลักสูตร 

 

ข้อ ๒๔ การลงทะเบียนเรียน 
 (๑) ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 (๒) ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีหน่วยกิตคงเหลือตามหลักสูตรน้อยกว่า ๓ 
หน่วยกิต 

 (๓) ภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
 (๔) การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดใน (๒)               

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 (๕) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย 
       ก. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย หมายถึง การลงทะเบียน

รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในการสําเร็จศึกษา 
       ข. ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชาในใบแสดงผลการศึกษาเป็น AUD เฉพาะ  

ผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 (๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต 

         ก. นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานพอเพียงสําหรับการศึกษาในหลักสูตรที่เข้าศึกษา
หัวหน้าภาควิชาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นพื้นฐานและจะต้อง
สอบผ่านโดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S  
         ข. ให้บันทึกเฉพาะผลการประเมินรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาลงในใบแสดง  
ผลการศึกษาเป็น S/U 
   (๗) นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา         
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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(๘) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
        ก. นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ ให้ชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพและค่าบํารุงการศึกษาตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
        ข. การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

  ข้อ ๒๕ การขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา 
(๑)  การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๓ สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา

สําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
(๒) การขอถอนรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิด          

ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับ      
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

(๓)  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาตาม (๑) และ (๒) ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียน  
ในข้อ ๒๔ (๒) และ (๓)  

(๔)  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาที่ไม่สามารถดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

  ข้อ ๒๖ การลาพักการศึกษา 
  การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ
ประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ไว้เป็นคราวๆ ไป 
   (๑) นักศึกษาจะมีสิทธ์ิลาพักการศึกษาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา
และหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาภายใน
ช่วงเวลาถอนวิชาเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ 
         ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ระยะเวลาการลาพัก
การศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร 
         ข. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรอืทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน ระยะเวลาการลาพักการศึกษาให้เป็น    
ไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ 
         ค. เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด           
โดยมีใบรับรองแพทย์ 
         ง. มีความจําเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕ 
   การลาพักการศึกษาเนื่องจากเจ็บป่วยหรือมีความจําเป็นส่วนตัวนักศึกษาสามารถ  
ย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน หากมีความจําเป็นต้องลาพัก
การศึกษาต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 
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                     (๒) การลาพักการศึกษาตาม (๑) ข. ค. และ ง. ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ใน
ระยะเวลาของการศึกษาด้วย 
   (๓) นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา โดยชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าบํารุงการศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติ มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   (๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคําร้อง   
ขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชา และต้องได้รับอนุมั ติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนกําหนด            
การลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
   (๕) การลาพักการศึกษาที่ไม่เป็นตาม (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของอิการบดี 
 

  ข้อ ๒๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๑๔ 
   (๔) เป็นนักศึกษาทดลองเรียนที่ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 
   (๕) ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาในข้อ ๑๒ 
   (๖) ไม่ลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา 
หรือค่าลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กําหนด 
   (๗) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา 
   (๘) ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ ๗ 
   (๙) มีความผิดทางวินัยตามข้อ ๔๑ 
  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ 
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 

  ข้อ ๒๘ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๗ (๖) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ได้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันประกาศพ้นสภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
   (๑) ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๒) ได้ชําระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา และ
หรือค่าลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืน  
สภาพการเป็นนักศึกษามีสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเนื่องจากสภาพเดิม โดยนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๑๒ 
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ข้อ ๒๙ การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ย่ืนคําร้องต่อ    
บัณฑิตวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติ      
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก 
 

  ข้อ ๓๐ การเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา 
   (๑) นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา ในภาควิชา
เดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะที่ภาควิชานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติ   
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๒) นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาต่างภาควิชาได้ เมื่อได้ศึกษาในภาควิชาเดิม
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเดิม หัวหน้าภาควิชาใหม่
คณบดีคณะที่ทั้งสองภาควิชานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๓) การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือแขนงวิชา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
   (๔) นักศึกษาทดลองเรียนไม่มีสิทธ์ิขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สาขาวิชา หรือแขนงวิชา 
 

  ข้อ ๓๑ การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอ่ืน 
   (๑) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์   
การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
         ก. รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา 
นั้นด้วยเหตุผลต่างๆ โดยรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอ่ืนเปิดสอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
         ข. รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา 
   (๒) ให้นําหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ ยกเว้น
รายวิชาที่กําหนดไว้ตามข้อ ๒๔ (๕) และ (๖) 
   (๓) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกําหนด 
 

หมวด ๗ 
การวัดและประเมินผลการศกึษา 

 

  ข้อ ๓๒ การสอบรายวิชา เป็นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ในวิชานั้นๆ ซึ่งอาจเป็น 
การสอบข้อเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ ต้องประกาศวิธีการสอบและเกณฑ์การพิจารณา      
ผลการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าต้ังแต่ต้นภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลรายวิชาให้คณบดี       
เป็นผู้อนุมัติ 
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ข้อ ๓๓ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
   (๑) การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการนํา
หลักวิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
   (๒) การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า            
โดยให้จัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน 
   (๓)  ให้ภาควิชารับผิดชอบการจัดสอบประมวลความรู้อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง     
เมื่อมีนักศึกษายื่นคําร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา 
   (๔) ให้หัวหน้าภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้จากอาจารย์         
ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการสอบ 
   คณะกรรมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาภายใน ๒ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ 
   (๕) นักศึกษาจะมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
   (๖) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบประมวลความรู้ต้องยื่นคําร้องผ่านอาจารย์         
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   (๗) ผู้ที่ได้ผลสอบประมวลความรู้เป็น U มีสิทธ์ิขอสอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง นับต้ังแต่                 
วันสอบข้อเขียนไปแล้ว ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากการสอบครั้งที่สองยัง
ได้ผลสอบเป็น U ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   

ข้อ ๓๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
   (๑) การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อวัดว่านักศึกษา     
มีความรู้พ้ืนฐานและมีความพร้อมในการทําวิทยานิพนธ์ และเพื่อมีสิทธ์ิในการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
   (๒) การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า               
โดยให้จัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน 
   (๓) ให้ภาควิชารับผิดชอบการจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
เมื่อมีนักศึกษายื่นคําร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา 
   (๔) ให้หัวหน้าภาควิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจากอาจารย์
ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการสอบ 
   คณะกรรมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านหัวหน้าภาควิชาภายใน ๒ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ 
   (๕) นักศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์       
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา เว้นแต่นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ ๒ ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียน 
มาแล้วด้วยไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษา
และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
    
           

patsron
Underline

patsron
Underline



‐ ๑๘ ‐ 
 

\\GRADUATE-DB\Information-New\A-สํานักงาน\1. งานบริหารและธุรการ\11-หน่วยสารบรรณ\04-งานพิมพ์อื่น ๆ\ข้อบังคับมจพ.พ.ศ.๒๕๖๐.doc 

(๖) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบวัดคุณสมบัติต้องยื่นคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
และหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
   (๗) ผู้ที่ได้ผลการสอบวัดคุณสมบัติเป็น U มีสิทธ์ิขอสอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง นับต้ังแต่
วันสอบข้อเขียนไปแล้ว ๖๐ วัน โดยต้องไม่เกินระยะเวลาตาม (๘) หากการสอบครั้งที่สองยังได้ผลสอบเป็น U 
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   (๘) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายในระยะเวลาตามที่กําหนดนับต้ังแต่             
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
         ก. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑  ภายใน ๔ ภาคการศึกษา 
         ข. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา 
         ค. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๒ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา 
         ง. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษา 
         จ. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๒ ภายใน ๖ ภาคการศึกษา 
   
  ข้อ ๓๕ การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทําเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผล      
การประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
 
 

ระดับคะแนน     แต้มระดับคะแนน   ผลการศึกษา 
      A      ๔.๐                        ดีเลิศ             (Excellent) 
      B+      ๓.๕     ดีมาก            (Very Good) 
      B      ๓.๐     ดี            (Good) 
      C+      ๒.๕     ค่อนข้างดี       (Above Average) 
      C      ๒.๐     พอใช้            (Average) 
      D+      ๑.๕     ค่อนข้างพอใช้   (Below Average) 
      D      ๑.๐     อ่อน            (Poor) 
      F      ๐     ตก            (Fail) 
      Fa      ๐     ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ 
         (Fail, Insufficient Attendance)  
      Fe      ๐     ตกเนื่องจากขาดสอบ 
         (Fail, Absent from Examination) 
      S      -     สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
      U      -     สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
      I      -     การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
      I p      -     การทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังไม่สิ้นสุด 
                  (In-progress) 
      W                                             -     ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal) 
      AUD                       -     เข้าร่วมฟังบรรยาย (Audit) 
  นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับถัดจาก   
วันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น F หรือ U 
แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ ๓๖ การประเมินผลสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ สอบภาษาอังกฤษ         
สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S U และ Ip 
  การให้ระดับคะแนน Ip อาจแบ่งจํานวนหน่วยกิตตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ หากนักศึกษายังไม่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้หัวหน้าภาควิชา
ประเมินผลให้ระดับคะแนน Ip ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ตามหลักสูตร ทั้งนี้  จะประเมินผลระดับคะแนนเป็น S เมื่อสอบผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์แล้ว 
   

ข้อ ๓๗ การคํานวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (๑) หน่วยกิตสะสม คือ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา           
ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดที่ได้รับแต้มระดับคะแนนตามข้อ ๓๕ 
   (๒) การคํานวณหน่วยกิตสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้กระทําเมื่อสิ้น
แต่ละภาคการศึกษา 
   (๓) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภทคือ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค
และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้คํานวณ ดังนี้ 
          ก. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคให้คํานวณจากผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่ได้รับเป็นตัวต้ังหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
          ข. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนน
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับเป็นตัวต้ังหารด้วยหน่วยกิตสะสม 
 

  ข้อ ๓๘ สภาพการเป็นนักศึกษา 
   (๑) นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๕๐ ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
   (๒) นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
ให้มีสภาพเป็น “นักศึกษารอพินจิ” 
   (๓) นักศึกษารอพินิจจะต้องทําแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นให้ได้ไม่ตํ่ากว่า 
๓.๐๐ ภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

  ข้อ ๓๙ การเรียนซ้ํา 
   (๑) นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนต่ํากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษา               
เป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา 
   (๒) นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนต่ํากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษา               
เป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา 
   (๓) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้วมิได้ เว้นแต่
การเรียนซ้ําใน (๑) หรือ (๒)  
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ข้อ ๔๐ การเทียบโอนหน่วยกิต 
   (๑) การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา กระทําได้โดยความเห็นชอบ
ของหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยรายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องได้แต้มระดับ
คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ และมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
         ก. รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย เทียบโอนได้ไม่เกิน
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่รับโอน 
         ข. รายวิชาที่ศึกษาขณะเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษานับต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
         ค. รายวิชาที่ศึกษาขณะเป็นนักศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ศึกษามาแล้ว
ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษานับต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
         ง. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
จํานวนหน่วยกิต รายวิชาในหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
   (๒) รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และ
ระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษาของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยไม่นํามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในกรณีที่เป็นรายวิชาที่ศึกษาต่างมหาวิทยาลัยให้ระบุช่ือสถานศึกษาด้วย 
 

  ข้อ ๔๑ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์หรือ          
ผลงานทางวิชาการผู้อ่ืน 
   (๑) กรณีพบหรือมีเหตุอันควรน่าเชื่อว่านักศึกษาทุจริตในการสอบรายวิชา ให้คณบดี
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจําส่วนงาน
หากปรากฏว่านักศึกษากระทําการทุจริต ให้คณะกรรมการประจําส่วนงาน พิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ดังนี้ 
         ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต 
         ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา 
         ค. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา   
ที่นักศึกษากระทําการทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก          
๑ ภาคการศึกษา 
         ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   (๒) กรณีพบหรือมีเหตุอันควรน่าเชื่อว่านักศึกษาคัดลอกวิทยานิพนธ์ หรือผลงาน
ทางวิชาการของผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนจัดทํา ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย หากปรากฏว่านักศึกษา
กระทําการคัดลอกวิทยานิพนธ์ หรือผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนจัดทํา ให้คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
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                                   ก. กรณียังไม่สําเร็จการศึกษา ให้พิจารณาไม่อนุมัติหรือเพิกถอนวิทยานิพนธ์นั้น   
และลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑. ให้พักการศึกษาสูงสุด ๑ ปีการศึกษา 
    ๒. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
       ข. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจํา  
บัณฑิตวิทยาลัยรายงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนการให้ปริญญา 
 

หมวด ๘ 
การทําวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

  ข้อ ๔๒ วิทยานิพนธ์ หมายความว่า เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย หรือสํารวจ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่นักศึกษาทํา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด 
 

  ข้อ ๔๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   (๑) องค์ประกอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
         ก. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน 
และอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก ๑ คน 
         ข. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน 
และอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน ๒ คน 
   (๒) การยกเลิกการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สามารถดําเนินการได้      
ทั้งนี้ การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ชุดเดิม 
         ก. กรณีได้รับอนุญาตให้ทําวิทยานิพนธ์หัวข้อที่ได้รับอนุมัติแล้ว นักศึกษา
สามารถดําเนินการต่อไปได้ แต่ต้องเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักใหม่ภายใน ๓ สัปดาห์ต้ังแต่
วันที่รับทราบการยกเลิกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
         ข. กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้ทําวิทยานิพนธ์หัวข้อที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้บัณฑิต
วิทยาลัยปรับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็น U นักศึกษาต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยนิพนธ์ และดําเนินขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด โดยนับเวลาตั้งแต่วันที่  
ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ครั้งหลังสุด 
   ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา 
   (๓) การเปลี่ยนแปลงหรือแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพิ่ม ให้นักศึกษา
ดําเนินการก่อนการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 

  ข้อ ๔๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งต้ังขึ้น เพื่อทําการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   (๑) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน ๓ – ๔ คน ประธานกรรมการต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   (๒) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จํานวน ๕ – ๖ คน ประธานกรรมการต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline

patsron
Underline



‐ ๒๒ ‐ 
 

\\GRADUATE-DB\Information-New\A-สํานักงาน\1. งานบริหารและธุรการ\11-หน่วยสารบรรณ\04-งานพิมพ์อื่น ๆ\ข้อบังคับมจพ.พ.ศ.๒๕๖๐.doc 

ข้อ ๔๕ การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
  นักศึกษาจะเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้ ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต    
ในภาคการศึกษานั้น และดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจแล้ว 
   (๒) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
   (๓) หลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจแล้ว 
   (๔) การพิจารณาโครงการวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่แต่ละภาควิชากําหนด 
   (๕) โครงการวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาก่อนแล้ว จึงเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้เสนอแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาในคราวเดียวกัน 
   (๖) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเป็น
การเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียน
ผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่     
โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ครั้งหลังสุด 
 

  ข้อ ๔๖ การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
   (๑) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต่            
วันที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ที่เสนอและแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะต้อง
เสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ 
   ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านหัวหน้า
ภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ ดังนี้ 
         ก. “ผ่าน” ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
         ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นักศึกษาแก้ไขโครงการวิทยานิพนธ์โดย
เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต่วันสอบ
เพื่อประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
         ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษาเสนอโครงการ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ 
   (๒) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า   
ในการทําวิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการทํา
วิทยานิพนธ์มากขึ้น นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน   
เข้าร่วมและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การสอบในครั้งนี้ต้องห่างจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาตามที่กําหนดในข้อ ๔๗ (๑)  
   ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์    
ผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบดังนี้ 
        ก. “ผ่าน” นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ทันที โดย
ระยะเวลาต้องเป็นไปตามข้อ ๔๗ (๑) 
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                                    ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นักศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ย่ืนคําร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาข้อ ๔๗ (๑) 
        ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบใหม่ได้อีก ๑ ครั้งภายในระยะเวลาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กําหนด ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่านให้ผลประเมินวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็น U 
และต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดทําวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์  
ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา 
   (๓) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ต้องยื่นคําร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมสําเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน ๑ ชุด
ก่อนวันสอบเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ วันทําการ และเมื่อได้รับอนุมัติให้มีการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ   
วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
   (๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน์ต้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 

  ข้อ ๔๗ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
    (๑) นักศึกษามีสิทธ์ิขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าภาควิชาให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
         ก. ผ่านการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

        ข. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  
แล้วไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน 
        ค. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนด 
ในหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ และได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ วัน 
        ง. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว        
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
        จ. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ กําหนดใน
หลักสูตร  โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ และได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว        
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
        ฉ. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตรงตามข้อกําหนดในหลักสูตร 
   (๒) การยื่นคําร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
        ก. การยื่นคําร้องขอสอบให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
        ข. ย่ืนคําร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมสําเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน ๑ ชุด พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจํานวนเท่ากับกรรมการสอบ โดยรูปแบบ
การพิมพ์มีความถูกต้องตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ดําเนินการจัดส่งให้กรรมการสอบที่มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
        ค. เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ   
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
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           (๓) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย
นักศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในคําสั่งแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธ์ิในการสอบถามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 
   (๔) ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการสอบครบทกุคน 
 

  ข้อ ๔๘ การตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
   (๑) เมื่อการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
         ก. “ผ่าน” หมายความว่า การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และตอบข้อ
ซักถามได้เป็นที่พอใจ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ 
         นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มและจัดส่งวิทยานิพนธ์ที่มีลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทุกคนให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
         ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” หมายความว่า การที่นักศึกษายังไม่สามารถ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ์หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจได้อย่างสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์พิจารณา
เห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามที่อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
         นักศึกษาต้องแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งจัดพิมพ์
รูปเล่มและจัดส่งวิทยานิพนธ์ที่มีลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทุกคนให้บัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับต้ังแต่วันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
         ค. “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็น  
ที่พอใจ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนได้ทํา 
         นักศึกษาที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถยื่นคําร้องขอสอบใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง
ภายในระยะเวลาที่อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์กําหนด มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและจัดทําวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหม่พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ใหม่
ทั้งหมด โดยการยื่นคําร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ นักศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา 
   (๒) ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไป
ยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ 
 

  ข้อ ๔๙ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
   (๑) ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในหลักสูตร ในกรณีที่
ไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ในแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
   (๒) การจัดทํารูปเล่มให้เป็นไปตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้น 
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ข้อ ๕๐ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซ้อนกับงาน
ของผู้อ่ืน หรือการจ้างทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 

  ข้อ ๕๑ นักศึกษาที่ได้รับผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ผ่านโดยมีการ
ปรับปรุงแก้ไข” ให้ดําเนินการส่งวิทยานิพนธ์ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการพิมพ์ตามคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วนทุกคน จํานวน     
๒ เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ ๔๘ (ก) หรือ (ข) 
มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมด
เป็นระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีกต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์
ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา หากนักศึกษาไม่สามารถ
ส่งวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สําเร็จ
การศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

  ข้อ ๕๒ กรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใดให้นักศึกษาจัดส่ง
ไปยังหน่วยงานนั้นด้วย 
 

  ข้อ ๕๓ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา 
 

หมวด ๙ 
การค้นคว้าอิสระ และการสอบการค้นคว้าอิสระ 

 

  ข้อ ๕๔ การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ
หรือการทําสารนิพนธ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องทําเพื่อสิทธ์ิในการ
รับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ควบคุมและให้คําปรึกษา
ในการดําเนินการ 
 

  ข้อ ๕๕ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ๑ คน     
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ (๓) ที่คณะแต่งต้ังเพื่อทําหน้าที่แนะนําและควบคุมการทําการค้นคว้าอิสระ 
 

  ข้อ ๕๖ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังเพื่อทํา
การสอบการค้นคว้าอิสระ จํานวน ๓ คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
เป็นประธานกรรมการสอบ 
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ข้อ ๕๗ การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ 
  นักศึกษาจะเสนอโครงการค้นคว้าอิสระได้ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษานั้น
และดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
   (๒) การพิจารณาโครงการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามขั้นตอนที่แต่ละภาควิชากําหนด 
   (๓) โครงการค้นคว้าอิสระที่จะเสนอขออนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์  
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แล้วจึงเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ ให้เสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระมาในคราวเดียวกัน 
   (๔) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเป็น           
การเปลี่ยนแปลงหัวข้อการค้นคว้าอิสระ หรือสาระสําคัญของการค้นคว้าอิสระ ให้การประเมินผลการค้นคว้า
อิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U  นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติโครงการ   
การค้นคว้าอิสระใหม่  โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการค้นคว้าอิสระครั้งหลังสุด 
 

  ข้อ ๕๘ การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ 
   (๑) การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับต้ังแต่วันที่ภาควิชาอนุมัติโครงการค้นคว้าอิสระและแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มิฉะนั้นจะต้อง
เสนอโครงการการค้นคว้าอิสระและแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระใหม่ 
   (๒) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รายงานผลการสอบหัวข้อการค้นคว้า
อิสระผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยังคณะภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ ดังนี้ 
         ก. “ผ่าน” ให้คณะประกาศอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ และแจ้ง         
บัณฑิตวิทยาลัยทันที 
         ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้นักศึกษาแก้ไขโครงการการค้นคว้าอิสระ            
โดยเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาไปยังคณะภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต่วันสอบ
เพื่อประกาศอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ และแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทันที 
         ค. “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษาเสนอโครงการ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบ
หัวข้อการค้นคว้าอิสระใหม่ 
   (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าใน  
การทําการค้นคว้าอิสระต่อหัวหน้าภาควิชาทุกภาคการศึกษาในระหว่างที่นักศึกษายังทําการค้นคว้าอิสระ      
ไม่เสร็จสิ้น 
 

  ข้อ ๕๙ การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม 
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ข้อ ๖๐ การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 
   (๑) นักศึกษามีสิทธ์ิสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระได้ภายหลังจากการได้รับอนุมัติ
หัวข้อการค้นคว้าอิสระมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
   (๒) ในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอสอบ           
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา พร้อมสําเนา
บทคัดย่อตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน ๑ ชุด เมื่อได้รับอนุมัติให้มีการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
   (๓) การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย   
ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุ
ในคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธ์ิในการสอบถามเว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการสอบ 
   (๔) ในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระจะต้องมีคณะกรรมการสอบครบทุกคน 
 

  ข้อ ๖๑ การตัดสินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 
   (๑) เมื่อการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น ให้อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ ดังนี้ 
         ก. “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และตอบ   
ข้อซักถามได้เป็นที่พอใจ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ 
         นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มและจัดส่งการค้นคว้าอิสระที่มีลายมือชื่อ
อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบถ้วนทุกคนให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน
นับต้ังแต่วันสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 
         ข. “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดง
ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจได้อย่างสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ
พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และหรือเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระตามที่อาจารย์ผู้สอบ
การค้นคว้าอิสระเสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
         นักศึกษาต้องแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระพร้อมทั้ง
จัดพิมพ์รูปเล่มและจัดส่งการค้นคว้าอิสระที่มีลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบถ้วนทุกคนให้
ภาควิชา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับต้ังแต่วันสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 
         ค. “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระให้
เป็นที่พอใจ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระที่ตนได้ทํา 
       นักศึกษาที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถยื่นคําร้องขอสอบใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง ภายใน
ระยะเวลาที่อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระกําหนด มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนและจัดทําการค้นคว้าอิสระภายใต้หัวข้อใหม่พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด 
โดยการยื่นคําร้องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๒ นักศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษา 
   (๒) ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ รายงานผลการสอบผ่านหัวหน้า
ภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์นับถัดจากวันสอบ 
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  ข้อ ๖๒ นักศึกษาที่ได้รับผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ผ่าน   
โดยมีการปรับปรุงแก้ไข” ให้ดําเนินการส่งการค้นคว้าอิสระที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ   
การพิมพ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระลงนามครบถ้วนทุกคน
จํานวน ๑ เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระให้ภาควิชาภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ ๖๑ (๑) ก. 
หรือ ข. มิฉะนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและให้การประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียน
ผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีกนักศึกษาต้องลงทะเบียนและ 
เริ่มขั้นตอนการทําการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสถานภาพของ
นักศึกษา หากนักศึกษา ไม่สามารถส่งการค้นคว้าอิสระที่ถูกต้องสมบูรณ์ภายในวันอนุมัติผลประจําภาค
การศึกษาให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

  ข้อ ๖๓ กรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใดให้นักศึกษา
จัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย 
 

  ข้อ ๖๔ ให้ภาควิชารายงานผลการส่งการค้นคว้าอิสระไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ 
สัปดาห์นับต้ังแต่วันที่นักศึกษาส่งเล่มการค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอขออนุมัติเป็นการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา 
 

  ข้อ ๖๕ ผลงานการค้นคว้าอิสระต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซ้อน
กับงานของผู้อ่ืน หรือการจ้างทําการค้นคว้าอิสระตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๐ 
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 

  ข้อ ๖๖ การสําเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ ต้องศึกษาครบตามแผนการศึกษา          
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดในหมวดการวัดและประเมินผลการศึกษา มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
   (๑) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
         ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ 
         ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ 
         ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
         ง. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ       
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
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          จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๒) หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
          ก. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
          ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ 
          ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
          ง. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
          จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๓) หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
          ก. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
          ข. สอบประมวลความรู้ผ่านหรือเป็นที่พอใจ 
          ค. สอบการค้นคว้าอิสระผ่านหรือเป็นที่พอใจ และส่งรูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับที่บังคับใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระ 
          ง. การค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
          จ. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๔) หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑  
          ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ 
          ข. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ 
          ค. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
          ง. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ 
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง 
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   (๕) หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ 
          ก. สอบวัดคุณสมบัติผ่านหรือเป็นที่พอใจ 
          ข. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
          ค. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านหรือเป็นที่พอใจ 
          ง. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
          จ. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ       
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ             
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   (๖) ปฏิบัติตามข้อกําหนดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
   (๗) กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
 

  ข้อ ๖๗ การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อ
สภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๖๖ 
   (๒) ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วน 
   (๓) ชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใด ๆ ในมหาวิทยาลัย 
   (๔) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือระหว่างการพิจารณาความผิด 
   (๕) มีความประพฤติเหมาะสม 
 

หมวด ๑๑ 
การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 

  ข้อ ๖๘ ให้คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรให้ชัดเจน และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๖๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้นําประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี
การออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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ข้อ ๗๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา        
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกตาม
ข้อบังคับดังกล่าว จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
  เว้นแต่การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๔ วรรคสองของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๒ ให้ดําเนินการตามข้อ ๕ วรรคสองและวรรคสามของข้อบังคับนี้ 
 
 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
              ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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