ขอบังคัับมหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึ
ย กษาระะดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2
----------------------------------โดยที่เป
เ นการสมคววรแกไขปรับปรุ
ป งขอบังคับมหาวิ
ม ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยกการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึ
ต กษาใหมีความเหมาะสมม และใหการรบริหารการศึกษาระดับบัณ
ณฑิตศึกษาเปปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพยิ
า ่งขึน้
อาศัยอํอานาจตามคความในมาตรรา 16 (2) แหงพระราชบั
ง
ญ ติมหาวิทยยาลัยศรีนครินทรวิ
ญญั
น โรฒ
พ.ศ. 2541 ประกอบกั
ป
บมติสภามหาวิทยาลั
ท ยศรีนครินิ ทรวิโรฒ ในการประชุ
ใ
ม ครั้งที่ 6/25554 เมื่อ
วันที่ 8 เดือนเมษายน
น
พ.ศศ.2554 จึงมีมติ
ม ใหออกขอบับงคับไว ดังตตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับน้นีเ้ รียกวา “ขอบับงคับมหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริรินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ต กษา พ.ศ. 2554 ”
ระดับบัณฑิตศึ
ขอ 2 ใหยกเลิก ขขอบังคับมหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ วาดวยการรศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาา พ.ศ. 2548
บรรดาาระเบียบ ขอบับงคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติ
อ อื่นใด ในนสวนทีก่ ําหนดไวแลวในขอบั
อ งคับนี้
หรือซึ่งขัดหรืรอแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน
ท
ขอ 3 ในขอบังคับนี
บ ้
“มหาวิวิทยาลัย” หมมายความวา มหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒ
“สภามมหาวิทยาลัย” หมายความมวา สภามหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ
“สภาวิวิชาการ” หมาายความวา สภาวิ
ส ชาการมมหาวิทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโโรฒ
“อธิการบดี
า ” หมายความวา อธิการบดี
ก
มหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริ
ค ินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความววา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคครินทรวิโรฒ
“คณบบดีบัณฑิตวิทยาลั
ย ย” หมายยความวา คณ
ณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาทีห่ ลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาของคณะ
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ ภายใน
คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา
หนาที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี
ั ฑิตวิทยาลัย
หนาทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณ
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูค วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาที่เปด
สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ 4 เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย
อาจกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
สวนการดําเนินการใดๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ และ
มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้
หรือในกรณีทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสัง่
การ และใหถอื เปนที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
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6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชัว่ โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่ โมงการ
เรียนตามที่กาํ หนดไวตามขอ 8
การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค
ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวน
หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสติ ไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
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8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผสู อนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวย
กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ ปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย
หลักเกณฑการเทียบความรูใ หเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 36 หนวยกิต หลักสูตรนีม้ ี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได
2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอืน่ ประกอบ
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ
แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง
หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย
กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอ ยกวา 48
หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย
กิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36
หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย
กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสติ เต็มเวลา
เปนดังนี้
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12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3
ปการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตน
ตางกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 6 ปการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูก ําหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหกับนิสติ ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชําระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25
สําหรับนิสิตทีศ่ ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย
กิตในสัดสวนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก
เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธ
อยางเดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัย
ในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนได
13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบั ตั้งแตวันที่
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามขอ 19.2
ขอ 15 จํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปน
คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาทีเ่ ปดสอน ทัง้ นี้อาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกําหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอื เปนอาจารยประจําหลักสูตรได
โดยอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน
และอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้ หมดจะตองมี
คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.1.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเ ชี่ยวชาญ
เฉพาะที่แตงตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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15.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทําวิจยั ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผสู อน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1
และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม
ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํา
ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทงั้ นี้
ตองไมเกิน 10 คน
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสติ ที่ทาํ ปริญญา
นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํ สารนิพนธ 3 คน ทัง้ นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงั ไมสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 17 คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสาํ เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมากตามทีห่ ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐที่มหี นาที่รับรองวุฒกิ ารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 19 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
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19.1 ผูที่ผา นการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่ มอาจมารายงานตัวเปนนิสติ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กําหนด
เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ
อักษรในวันทีก่ ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํ หนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด
ลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ
สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอ นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได
ขอ 21 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ
6 และประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนีน้ ิสติ อาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน
6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
22.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน
หนวยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่
ต่ําสุด แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ ิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ
หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพ ื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน
ระดับ S
ขอ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 25 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 26 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสทิ ธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง
(Self Study)
ขอ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

คาระดับขั้น
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขัน้ ใหประเมินผลโดยใช
สัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่ อใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)
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27.3 การให E สามารถกระทําในกรณีตอ ไปนี้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2
27.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา
เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานที่
มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีทนี่ ิสิตได U จะตอง
ปฎิบัติงานเพิม่ เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
27.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นิสิตยังปฏิบัตงิ านซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสญ
ั ลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหนบั แตเปดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ไดทันที
27.6 การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
27.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ ตามขอ 24
27.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34
27.6.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรียนในภาคเรียนนั้น
27.6.4 นิสติ ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
เนื่องจากการปวยหรือเหตุอนั สุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
27.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสติ ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิตตามขอ 22
27.8 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกี ารสอนหรือการทํางานตอเนื่องกัน เกินกวา 1 ภาค
การศึกษา
27.9 ผลการสอบตองไดรับการอนุมตั ิจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ขอ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมิน
เปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ
ใหผลการประเมินเปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 30 การเรียนซ้าํ หรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าํ รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดับขั้น B
หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่คา คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา
กวาคาระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ 31 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคา ระดับขั้นตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนาํ จํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย
ดวย
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31.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น D ขึ้นไปเทานัน้
31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น
31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่
เรียนทัง้ หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานัน้ มาคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ขอ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ
อยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา
32.1.3 พนจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทาํ การลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เสนอใหมกี ารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ขอ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็ม
เวลา
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33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
33.2.1 นิสิต ไดแก ผูท ี่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ของมหาวิทยาลัย และ
เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูท ี่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวนหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไมใหมีนิสติ ทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการ
ทําปริญญานิพนธได
33.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่
ตนสังกัด
33.2.5 ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน
นิสิต
ขอ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตอไปนี้
34.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
34.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
34.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค
การศึกษานัน้ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
34.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตอง
ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 34.2
34.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
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ขอ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยนื่ คํารองตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ขอ 36 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35
36.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
36.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข่ ึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ 20.3
36.3.2 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต
ตามขอ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่
36.3.4 คาคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50
36.3.5 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา
คะแนนเฉลีย่ สะสมไดคา ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาทีก่ ําหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถงึ วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ไมเปนไปตามกําหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง
นอย 6 เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา
อยางนอย 12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แลวยังไมผาน
36.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากวา 3.00
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36.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail)
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
36.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติ และการโอนหนวยกิต
ขอ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนสิ ิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ ิสิตจะตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํา
กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 38 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
38.1 การโอนหนวยกิต นิสติ อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอน
มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ ซ้ําอีก ทัง้ นี้รายวิชา
ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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38.2 การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนหนวยกิต
รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มีความรู ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้ นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 39 การเทียบโอนความรูและประสบการณ
มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทัง้ นี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจาก
วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ
นับตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เขามาศึกษา
สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38
ขอ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐี านะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนีก้ ารนับ
ระยะเวลาที่ศกึ ษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตัง้ แตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12
ขอ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง
ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของ
ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณ
43.2.2 นิสิตที่กาํ ลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา
ชาติของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน
ผานรายวิชานัน้ ในคาระดับขัน้ ไมต่ํากวา B
43.2.3 ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลัก
ในการสื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 28
ขอ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานิสิตมี
ความรูพนื้ ฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
44.3 ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตา่ํ กวา 3.00 เมื่อนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตั้งแต
ภาคการศึกษานัน้ เปนตนไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสทิ ธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้
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ขอ 45 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ
ประมวลความรู
45.2 ผูมีสทิ ธิส์ อบประมวลความรู คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู
ได
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้
เปนตนไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ ิสิตมีสิทธิส์ อบประมวลความรูเพียง
3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 46 ปริญญานิพนธ
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา
ปริญญานิพนธ
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที่ 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไมเกิน
ภาคเรียนที่ 7 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress
Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิไดดําเนินการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา
รวมไดอีก 1 คน โดยตองมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจํา
ในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทีม่ ีความรู ความเชีย่ วชาญหรือ
ประสบการณสงู ในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่
ปรึกษารวมเพิม่ ไดอีก 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2
ในกรณีทขี่ าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจ
เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี วามรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจารยผูสอบ
ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
เสนอแตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการแตงตั้งดังกลาว
ผูไ ดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่ รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทาผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม
เปนอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว มได
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไมนอยกวา
2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แตงตัง้ จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่ าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํ หนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธดว ย
เลขานุการที่ตอ งเขารวมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได
โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเ สนอรายชื่อโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธตองเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสว นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เปน
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่ เคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธของนิสติ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ
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หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองแตงตัง้ กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีทนี่ ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แตคณะกรรมการสอบ
ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่ งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ ใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําปริญญานิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ ใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ขอ 47 สารนิพนธ
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่ คนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3
47.3 องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการสอบสาร
นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้
47.3.1 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ ตองเปนอาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํ นวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรบั มอบหมายเปนประธาน 1
คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ เปน
กรรมการเพิม่ เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาโครงการสาร
นิพนธได
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทํา
หนาทีเ่ ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนิพนธ 1
คน และผูท รงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม
ครบคณะ แตนิสิตมีความจําเปนอยางยิง่ ตองสอบ ใหนสิ ิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําสารนิพนธซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสาร
นิพนธฉบับสมบูรณ
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดทีน่ ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยนื่ คํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามทีก่ ําหนดในขอ 12
48.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
48.2.4 สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรูได
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48.2.6 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรูได
48.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาสารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.14 สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได
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48.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.17 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น
ในกรณีทไี่ มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
ขอ 49 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดย่นื ความจํานงขอรับ
ปริญญา ที่มีคณ
ุ สมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ขอ 50 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ 51 ใหทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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บทเฉพาะกกาล
ขอ 522 การดําเนินการใดที
ก
่เกิดขึนก
น้ อนวันทีเ่ ขียนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับั และยังดําเนิ
เ นการไม
แลวเสร็จในขขณะที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินินการหรือปฏิฏิบัติการตอไปปตามขอบังคับที่ใช
บังคับอยูกอนวั
น นที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวาจะดํ
จ าเนินการแลวเสร็จ

ประกาาศ ณ วันที่ 22
2 เมษายน พ.ศ.
พ 2554

(ศาสตราจาารย ดร.เกษมม สุวรรณกุล)
นายกสภามหหาวิทยาลัยศศรีนครินทรวิโรฒ
ร

