
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๐  (ฉบับใหม่) 

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

 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  และเป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๑๘(๒) แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราว
ประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐  จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐”  (ฉบับใหม่) 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บรรดาระเบียบ
ข้อบังคับและค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”    หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “สภาวิชาการ”   หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “อธิการบดี”    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 “การศึกษาภาคปกติ”   หมายความว่า  การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
 “การศึกษาภาคพิเศษ”   หมายความว่า  การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
 “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ที่ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

/ “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ… 



 

-๒- 

  “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต จัดการศึกษาเป็น ๒ 
ประเภทการศึกษาดังนี ้
 ๕.๑  การศึกษาภาคปกติให้ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่  ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒  มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละ          
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ ได้ โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ   
 ๕.๒ การศึกษาภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ปี
การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓ 
มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-     
วันอาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
 ข้อ ๖ การคิดหน่วยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๖.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๖.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต    
 ๖.๕ การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๖.๖ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 

/ หมวด ๒ หลักสูตร… 



 

-๓- 

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ ๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต 
 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาโท  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน  คือ 
   แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้  
  แบบ  ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   แบบ  ก  ๒  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และต้องศึกษารายวิชาสัมพันธ์ และรายวิชาเฉพาะด้านอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
   แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต   
 ๗.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต 
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาเอก  แบ่งการจัดการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการ  และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
   แบบ  ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  
                                แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์            
ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
                                แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

/ แบบ ๒ เปน็แผนการ… 



 

-๔- 

                             แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
                                           แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์           
ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
                                    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์          
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
                                ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  
 ข้อ ๘ ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 
๕ ปีการศึกษา 
 ๘.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ 
ปีการศึกษา  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 

หมวด ๓ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ ๙  คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท  ผู้สมัครเข้า
เป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๙.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๙.๓  หลักสูตรปริญญาเอก  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และต้องมี
คุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยอาจรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีเข้าศึกษาใน
บางหลักสูตร  โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

/ ข้อ  ๑๐  วิธีการรับผู้สมัคร… 



 

-๕- 

 ข้อ ๑๐ วิธีการรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ๑๐.๑ การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือกทั้งนี้การก าหนด
วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเสนอจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนเป็นนักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัยเพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดได้โดยต้องช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามข้อ ๙ ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบโดยต้องช าระค่าหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ๑๑.๑  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว 
 ๑๑.๒ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง โดยน า
หลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย   พร้อมทั้งช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตาม วัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๑.๓ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้ง
เหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว  และเมื่อได้รับอนุมัติ
ต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว 
 ๑๑.๔ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด
ประเภทการศึกษาใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และประเภทการศึกษานั้น 
 ๑๑.๕ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาประเภทการศึกษาภาคพิเศษจะขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา เกินกว่าหนึ่งสาขาวิชาไม่ได้ แต่นักศึกษาประเภทการศึกษาภาคปกติ  อาจขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเข้าศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในประเภทการศึกษาภาคพิเศษได้ 
 ข้อ ๑๒ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
 ๑๒.๑ ตามประเภทการจัดการศึกษา นักศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท   

/ ๑๒.๑.๑  นักศึกษาภาคปกต…ิ 
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 ๑๒.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในประเภท
การศึกษาตาม ข้อ ๕.๑ 
 ๑๒.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในประเภท
การศึกษาตามข้อ ๕.๒ 
 ๑๒.๒  สภาพนักศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้ 
 ๑๒.๒.๑  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือหลักสูตรปริญญาโท  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก  และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
 ๑๒.๒.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือหลักสูตรปริญญาโท  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก  ที่มีเงื่อนไขของหลักสูตรให้ทดลองศึกษา 
 ๑๒.๒.๓  นักศึกษาร่วมศึกษา  ได้แก่  ผู้สมัครที่คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนศึกษาเป็นรายวิชาบางวิชา  ตามข้อ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ 
  ๑๒.๓ การเปลี่ยนประเภทและสภาพนักศึกษา 
 ๑๒.๓.๑  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัย
โดยการเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้
นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
และระเบียบต่างๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ๑๒.๓.๒  นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ไม่ได ้
 ๑๒.๓.๓   นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก  และ
สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยได้ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแรก 
 ข้อ ๑๓ การโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 ๑๓.๑  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และปริญญาเอก  อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่เคย
ศึกษามาแล้ว  โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่ก าลังศึกษา
ได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 
๕ ปี และจ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตรที่รับโอน  โดยเป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B 

/ ๑๓.๒  การโอนหน่วยกิต… 
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 ๑๓.๒ การโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
 ๑๔.๑ นักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาใด ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาที่
ศึกษาให้กระท าโดยการสอบคัดเลือกใหม่ 
 ๑๔.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชา  ให้นับตั้งแต่เร่ิมต้น
เข้าศึกษาสาขาวิชาใหม่ 
 ๑๔.๓ การโอนหน่วยกิตรายวิชากระท าได้ตามข้อ ๑๓ 
 ข้อ ๑๕ การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 ๑๕.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยได้   
 ๑๕.๒ การโอนหน่วยกิตรายวิชากระท าได้ตามข้อ ๑๓ 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียน 

 

 ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๖.๑ ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน  ๓ สัปดาห์หลังวัน
เปิดภาคการศึกษา 
 ๑๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภายในก าหนดระยะเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ๑๖.๓ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใด  ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๖.๔ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในภาคการศึกษาใดภายใน
ก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  

/ ๑๖.๕  นักศึกษาต้องไดร้ับ… 
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 ๑๖.๕ นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ 
ในแต่ละภาคการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถ้ารายวิชาในหลักสูตรมีข้อก าหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาเป็นล าดับ  นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้วิชาล าดับแรกก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ล าดับถัดไป   
 ๑๖.๖ จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
 ๑๖.๖.๑ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตาม
ประเภทนักศึกษา ดังนี้ 
 ๑)  นักศึกษาภาคปกติต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ไม่ต่ ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่  ๑ และ ๒ การ
ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่า ๕ หน่วยกิต อาจท าได้เฉพาะในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่
นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
  ๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 
 ๑๖.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  และวิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนหน่วยกิต
น้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๑๖.๖.๑ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 ๑๖.๖.๓ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาตามข้อ ๑๑.๕ มี
สิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชานั้นรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตแต่ละ
ภาคการศึกษาตามข้อ ๑๖.๖.๑ หรือสองสาขานั้นรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
ตามข้อ ๑๖.๖.๑ 
 ๑๖.๗ ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้
นักศึกษาภาคปกติไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ แต่นักศึกษาภาคพิเศษจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติมิได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ  โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 ๑๗.๑ การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การ
ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษา และจ านวนหน่วยกิต 
ตามหลักสูตร  โดยให้นักศึกษาสอบ  และมีการแจ้งผลการเรียนตามข้อ ๑๗.๓ 
 ๑๗.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  โดยต้องช าระค่าหน่วยกิตตามระดับของวิชาที่
เรียนและให้นักศึกษาระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต 

/ ๑๗.๓  ให้งานทะเบียนและ… 



 

-๙- 

 ๑๗.๓ ให้งานทะเบียนและวัดผลลงในระเบียน (Record) ตรงช่องผลการเรียน
รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นว่า AU เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเท่านั้น 
 ข้อ ๑๘ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน 
 ๑๘.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน  ต้องได้รับความยินยอม
จากอาจารย์ที่ปรึกษา  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  แล้วให้แจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ 
 ๑๘.๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๖.๕ และ ๑๖.๖ 
 ๑๘.๓ การขอยกเลิกรายวิชาใดต้องกระท าภายในสัปดาห์ที่  ๙ ของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 ๑๘.๔ การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังก าหนดเวลาในข้อ ๑๘.๓ จะกระท า
มิได้ เว้นแต่จะของดทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
และ ๑ สัปดาห์ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน  
 ข้อ ๑๙ การขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 ๑๙.๑ รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา 
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้เต็มจ านวน 
 ๑๙.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาใดภายใน  ๓  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  
มีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน 
 ๑๙.๓ นักศึกษาที่ของดเรียนรายวิชาภายหลังก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๑๙.๒ 
ไม่มีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
 ๒๐.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร แต่
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนช าระค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย   และค่าธรรมเนียมอื ่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ๒๐.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์ที่ ๔ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ หรือ ๒  หรือภายในสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิด              
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

/ ข้อ  ๒๑  การลาพัก… 



 

-๑๐- 

 ข้อ ๒๑ การลาพักการเรียน 
 ๒๑.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ใน
กรณีต่อไปนี้ 
 ๒๑.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือได้รับทุน
อ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
 ๒๑.๑.๒ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกิน
กว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน                  
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 ๒๑.๑.๓ เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัว อาจยื่นค าร้องขอพักการ
เรียนได้ ถ้าได้เรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
 ๒๑.๒  การลาพักการเรียน  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
ที่สุดภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติและแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 ๒๑.๓  การลาพักการเรียนให้อนุมัติได้คร้ังละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้า
นักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอลาพักใหม่ 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่     
ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 ๒๑.๕  ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน  นักศึกษาต้องช าระเงินค่า
บ ารุงมหาวิทยาลัย  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ๒๑.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน  เมื่อจะกลับเข้าเรียนต้องยื่น
ค าร้องขอกลับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย แจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 ข้อ ๒๒ การลาออก 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้อง
ต่อมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
 
 

/ หมวด ๕ การวัดและ… 



 

-๑๑- 

หมวด ๕ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ ๒๓ การมีสิทธิ์เข้าสอบ 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
 ข้อ ๒๔ ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
 ๒๔.๑  ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา  ให้กระท าเป็นแบบระดับชั้น 
ซึ่งมีความหมายและค่าระดับชั้น ดังนี้ 
        ระดับชั้น                                  ความหมาย                  ค่าระดับชั้น 
        A            ดีเยี่ยม (Excellent)         ๔.๐ 
        B+          ดีมาก (Very Good)                       ๓.๕ 
        B   ดี (Good)               ๓.๐ 
            C+           ดีพอใช้ (Fairly Good)                        ๒.๕ 
               C   พอใช้ (Fair)                        ๒.๐ 
             D+            อ่อน (Poor)            ๑.๕ 
              D   อ่อนมาก (Very Poor)          ๑.๐ 
         F   ตก (Fail)           ๐.๐ 
 ๒๔.๒ นอกจากการให้คะแนนเป็นแบบระดับชั้น ตามข้อ ๒๔.๑ แล้ว ยังอาจ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาโดยไม่มีค่าระดับชั้น ได้ดังนี้  
           ระดับชั้น        ความหมาย 
       S             ผลการเรียนเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
         U             ผลการเรียนไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
       I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
      W    การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 
      AU   การลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 ๒๔.๓ การให้ F ให้กระท าในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๔.๓.๑  นักศึกษาขาดสอบประจ าภาคการศึกษา โดยไม่ได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๔.๓.๒  นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓ 

/๒๕.๓.๓  นักศึกษาทจุริต… 



 

-๑๒- 

 ๒๔.๓.๓  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
 ๒๔.๓.๔  นักศึกษาที ่ได้รับการให้คะแนนระดับชั้น I แต่มิได้
ด าเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้ระดับชั้น I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียน 
 ๒๔.๓.๕  ผลการสอบรายวิชาต่ ากว่าระดับอ่อนมาก 
 ๒๔.๓.๖  ผลการสอบพิเศษ ตามข้อ ๒๕ ไม่ผ่าน 
 ๒๔.๔ การให้ S กระท าได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต  
หรือในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเกินจากจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
และผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 
 ๒๔.๕  การให้ U กระท าได้ตามข้อ ๒๔.๔ แต่ผลการเรียนรายวิชานั้นไม่เป็นที่
พอใจของอาจารย์ผู้สอน 
 ๒๔.๖  การให้ I ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๔.๖.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓ แต่มิได้สอบ
เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๔.๖.๒  อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์   นักศึกษาที่ได้คะแนนระดับชั้น I จะต้องด าเนินการร้องขอการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับชั้น 
I ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานการประเมินผลได้ภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน  หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้นายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I เป็น F  
 ๒๔.๗ การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๔.๗.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนวิชานั้นตามข้อ ๑๘.๓ หรือ 
๑๘.๔ 
 ๒๔.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๑ 
 ๒๔.๗.๓  นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 ๒๔.๗.๔ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I ที่
นักศึกษาได้รับตามข้อ ๒๔.๖.๑ และครบก าหนดของการเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I แต่การป่วยหรือเหตุ
อันพ้นวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
 ๒๔.๘ การให้ AU ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ ๑๗ 
 

/ ข้อ  ๒๕  การประเมินผล… 



 

-๑๓- 

 ข้อ ๒๕ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
 นอกจากการศึกษารายวิชาแล้วนักศึกษาต้องสอบพิเศษต่างๆ ตามข้อก าหนดของ
หลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
examination) และการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation oral examination) 
การประเมินผล การสอบพิเศษดังกล่าว ให้กระท าเป็นแบบระดับชั้น ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  ความหมาย 
            PD   ผ่านอย่างยอดเยี่ยม (Pass with distinction) 
           P  ผ่าน  (Pass) 
                  F  ไม่ผ่าน  (Fail) 
 ข้อ ๒๖ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์  ซึ่งรวมทั้งกระบวนการท าวิทยานิพนธ์  
และรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ โดยมี
ประธานกรรมการสอบเป็นประธานการประเมิน ให้กระท าหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ผ่านแล้วและกระท าแบบระดับชั้นดังนี้ 
   ระดับชั้น  ความหมาย 
   Excellent      ดีเยี่ยม 
   Good      ดี 
   Pass      ผ่าน 
   Fail     ไม่ผ่าน 
 ข้อ  ๒๗ การนับจ านวนหน่วยกิต  และการค านวณค่าระดับชั้นเฉลี่ย 
 ๒๗.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับชั้นเฉลี่ยให้
นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับชั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียน
แทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต  และค่าระดับชั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับชั้นเฉลี่ยด้วย 
  ๒๗.๒ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดใน
หลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้  C  ขึ้นไปเท่านั้น 
 ๒๗.๓ ค่าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา  ให้ค านวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับชั้นของ             
แต่ละวิชาเป็นตัวต้ัง  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 
 ๒๗.๔ ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เร่ิม
เข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับชั้น
ของแต่ละรายวิชาเรียนทั้งหมดตามข้อ ๒๗.๑ เป็นตัวต้ัง  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

/๒๗.๕ ในภาคการศึกษา… 



 

-๑๔- 

 ๒๗.๕ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาค
การศึกษา  และค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
 ข้อ ๒๘ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาบังคับที่สอบได้ต่ ากว่า B รายวิชาเลือกที่
สอบได้ต่ ากว่า C หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้ โดย
ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนจะ
ลงทะเบียนเรียน 

 ข้อ  ๒๙ การทุจริตในการสอบ 
 นักศึกษาที่ทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  อาจสั่งให้ 
 ๒๙.๑ ตกในรายวิชานั้น  หรือ 
 ๒๙.๒ ตกในรายวิชานั้น  และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
 ๒๙.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
 ข้อ ๓๐ การพ้นจากสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะต้องพ้นจากสภาพนักศึกษาในกรณี
ต่อไปนี้ 
 ๓๐.๑ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก  ตามข้อ  ๒๒ 
  ๓๐.๒ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ข้อ  ๑๖.๓ 
  ๓๐.๓ เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษาตามข้อ ๒๐ 
 ๓๐.๔ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ๓๐.๕ เมื่อค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ ใน ๓  ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
   ๓๐.๖ สอบประมวลความรู้ ๓ คร้ังแล้วยังไม่ผ่าน 
   ๓๐.๗ เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ ๑๒.๒.๓ มีค่าระดับชั้นเฉลี่ยภาค
การศึกษาแรกต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๓๐.๘ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๘  หรือได้ค่า
ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือได้ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับชั้นไม่ผ่าน 
  ๓๐.๙   ทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
   ๓๐.๑๐   มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงขณะที่เป็นนักศึกษา 
  ๓๐.๑๑   ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

/ หมวด ๖ การด าเนนิการ… 



 

-๑๕- 

หมวด  ๖ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ์ 

 

 ข้อ ๓๑ การสอบภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ๓๑.๑ ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมซึ่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง  เพื่อด าเนินการสอบและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 
 ๓๑.๒ นักศึกษาต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจและการอนุมัติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๓๑.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบต้องยื่นค าร้องขอสอบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ไปยังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ 

 ๓๑.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นให้ไม่ต้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  
  ๓๑.๔.๑  นักศึกษาสอบภาษาได้แล้วจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลยั
รับรองตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๓๑.๔.๒  นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาษาต่างประเทศ  ที่มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า  ๓ ชั่วโมง  ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติโดยไม่นับหน่วยกิตและ
ได้รับการประเมินผลการเรียนระดับชั้น S 
 ๓๑.๔.๓ นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่
ภาษาประจ าชาติของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
 ข้อ ๓๒ การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive examination) ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาโท 
  ๓๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบ
ประมวลความรู้ 
 ๓๒.๒  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด าเนินการจัดสอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน  โดย
การอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓๒.๓  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ในสัปดาห์ที่ ๑๕ ทุก
ภาคการศึกษา  วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 ๓๒.๔ นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้เมื่อมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

/ ๓๒.๔.๑  เรียนรายวิชา… 



 

-๑๖- 

 ๓๒.๔.๑  เรียนรายวิชาบังคับที่ก าหนดไว้  และรายวิชาเลือกอ่ืนได้
หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๓๒.๔.๒  ผ่านการประเมินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ว่า
สมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 
 ๓๒.๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้  ต้องยื่นค าร้องขอสอบที่
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
ภายในสัปดาห์ที่  ๔  ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ 
  ๓๒.๖  นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ ไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  คร้ัง 
 ๓๒.๗   เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว ถ้านักศึกษา
ขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลสมควรถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบประจ าภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ ๓๓ การสอบวัดคุณสมบัต ิ (Qualifying  examination)  ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
  ๓๓.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์   
 ๓๓.๒  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนนิการจัดสอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 
 ๓๓.๓  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัต ิในสัปดาห์ที่  ๑๕ ทุกภาค
การศึกษา  วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๔ นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติ  เมื่อเรียนรายวิชาบังคับที่
ก าหนดไว้ และรายวิชาเลือกอ่ืนได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  และผ่านการประเมินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัด
คุณสมบัติได้ 
 ๓๓.๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ ต้องยื่นค าร้องขอสอบที่ผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
ภายในสัปดาห์ที่  ๔  ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ 
 ๓๓.๖   นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ ไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  คร้ัง 
 ๓๓.๗ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว ถ้านักศึกษา
ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร  ถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบประจ าภาคการศึกษานั้น 

/ ข้อ  ๓๔  วิทยานิพนธ์และ… 



 

-๑๗- 

 ข้อ ๓๔ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์     
  ๓๔.๑  การ เสนอชื ่อ เ รื ่องว ิทย าน ิพนธ ์และคณะกรรมการที ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์  ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  และคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์   เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจาก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๓๔.๑.๑ นักศึกษาเสนอชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ และรายชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก  
แบบ ก ๑ จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องสอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ  จึงจะมีสิทธิ์เสนอขอท าวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาเสนอชื่อเร่ืองการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  และรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับการอนมุัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
ในแต่ละหมวดวิชา 
 ๓๔.๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ  ดังนี ้
 ๑) ระดับปริญญาโท ประกอบด้วยประธานกรรมการที่
ปรึกษา ๑ คน  กรรมการที่ปรึกษา ๑ คน กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งอาจเสนอกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มได้
อีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  กรรมการที่ปรึกษา  
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย  ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  โดยอาจารย์  ๑ คน  
เป็นทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน  ๕  คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้อง ไม่เกิน ๑๐ คน 
 การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  ของนักศึกษาปริญญาโท  
ให้อาจารย์  ๑  คนเป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  หรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 
 กรณีอาจารย์  ๑  คน  เป็นที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์  และการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับ
จ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  

/ ๒) ระดับปริญญาเอก… 



 

-๑๘- 

 ๒) ระดับปริญญาเอก  ประกอบด้วยประธานกรรมการที่
ปรึกษา ๑ คน กรรมการที่ปรึกษา ๒ คน ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อาจเสนอกรรมการที่ปรึกษา  
เพิ่มได้อีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  กรรมการที่
ปรึกษา  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย  ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  โดย
อาจารย์ ๑ คน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ า
ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า  ๕  คน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน  ๑๐  คน 
 ๓๔.๑.๓  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ชื่อเร่ืองการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแล้ว  ให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ๓๔.๒ การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์  และเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระหรือเค้าโครงภาคนิพนธ์ 
 ๓๔.๒.๑ เมื่ อนั กศึ กษ าได้ จั ดท า เ ค้ า โครงวิท ย านิพนธ์  และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นชอบว่ามีผลงานได้มาตรฐานแล้วให้ด าเนินการเสนอขอ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
      เมื่อนักศึกษาได้จัดท าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาค
นิพนธ์  และคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ให้ความเห็นชอบว่ามีผลงานได้มาตรฐานแล้วให้
ด าเนินการเสนอขอจัดประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงภาคนิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ 
 ๓๔.๒.๒ ให ้คณะกรรมการผู ้ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรท าหน ้าที่
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์โดยเชิญ
กรรมการเพิ่มเติมได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ต้องมี
ไม่น้อยกว่า ๔ คน ในจ านวนนี้ต้องมีประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษา  และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ใช่
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษา
อย่างน้อย ๓ คน แล้วแต่กรณีโดยมีเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการ 

/ ๓๔.๒.๓  เมื่อทีป่ระชุม… 



 

-๑๙- 

 ๓๔.๒.๓ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์มีมติให้แก้ไข  ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม  
  ๓๔.๓ การขออนุมัติด าเนินการการท าวิทยานิพนธ์   และการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์ 
 ๓๔.๓.๑ เมื่อนักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตามข้อ ๓๔.๒.๓  เรียบร้อยแล้ว ให้น าเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์ที่แก้ไขสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรผ่านเลขานุการ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ได ้
 ๓๔.๓.๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเค้าโครงภาคนิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  นักศึกษาต้องน าเร่ืองเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัต ิ
 ๓๔.๔ การรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ ์
 ๓๔.๔.๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ได้ นักศึกษาต้องจัดท าแผนการด าเนินงานในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์มอบให้คณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี 
 ๓๔.๔.๒ นักศึกษาต้องมาพบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือคณะกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์สม่ าเสมอ 
 ๓๔.๔.๓ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒  คร้ัง  ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ/หรือ 
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี 
 ๓๔.๔.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มารายงานความก้าวหน้าตามที่ก าหนดใน
ข้อ ๓๔.๔.๓  หรือนักศึกษาขาดการติดต่อกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์โดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือนักศึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

/ ๓๔.๕ การสอบ… 



 

-๒๐- 

 ๓๔.๕ การสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๓๔.๕.๑  เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์
แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตรวจแก้ไข
ให้เรียบร้อย   แล้วให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาค
นิพนธ์ก าหนดให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี 
 ๓๔.๕.๒ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หรือกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์อย่างน้อย  ๑  คน กรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่ เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แต่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษา ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๓๔.๑.๒ จ านวน ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ๑ คน 
เป็นกรรมการ   
  การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่เป็นประธานการสอบ  ส่วนการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานการสอบก็ได้   
 ๓๔.๕.๓ระยะเวลานับแต่วันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์  หรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ถึงวันสอบปากเปล่าต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้                           
 ๑) วิทยานิพนธ์  ๑๕ หน่วยกิต หรือต่ ากว่าภาคนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอสิระหรือภาคนิพนธ์ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย ๓  เดือน  ส าหรับการศึกษาภาคปกติและ ๔ เดือน 
ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
 ๒) วิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๖-๓๐ หน่วยกิต ต้องมีระยะเวลา
อย่างน้อย ๖  เดือน  ส าหรับการศึกษาภาคปกติ และ ๘  เดือน ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
 ๓) วิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนหน่วยกิตเกิน ๓๐ หน่วยกิต ต้องมี
ระยะเวลาอย่างน้อย ๙ เดือน ส าหรับการศึกษาภาคปกติและ ๑๒ เดือน ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษ   
               ๓๔.๕.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  ส่งผลการสอบปากเปล่าและผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือคุณภาพ
การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  ๑๕  วันนับจากวันสอบ  ทั้งนี้ผลการประเมิน 
ระดับปริญญาโท ต้องผ่าน ๒ ใน ๓ ส าหรับปริญญาเอก ต้องผ่าน ๓ ใน ๔ 
 ๓๔.๕.๕ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาค
นิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มหาวิทยาลัยตามจ านวนที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันสอบปากเปล่า 

/ ๓๔.๖  การเขียนวิทยานิพนธ์… 



 

-๒๑- 

 ๓๔.๖ การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการเขียนการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ให้
เขียนเป็นภาษาไทย  ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้โดยการเสนอของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 ๓๔.๗ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ให้เป็น
ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติการให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

 

 ข้อ ๓๕ การขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
  ๓๕.๑ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้อง
ขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
  ๓๕.๒ นั ก ศึ กษ า จะส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ าและ ขอ รับป ริญญาบั ต รห รื อ
ประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๓๕.๒.๑ มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา 
  ๓๕.๒.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
  ๓๕.๒.๓  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
  ๓๕.๒.๔ ได้ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
  คุณสมบัติเฉพาะ 
                    ๓๕.๒.๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   

                    ๓๕.๒.๖  ปริญญาโท   
 ๑)  แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

/ ๒)  แผน ก แบบ ก ๒… 



 

-๒๒- 

            ๒) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่  
มหาวิทยาลัยนั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

           ๓) แผน ข ศ ึกษารายว ิชาครบถ้วนตามที ่ก าหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/
หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้งเสนอการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

       ๓๕.๒.๗ ปริญญาเอก 
           ๑)  แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)   เพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย   โดย
คณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ๒) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 ๓๕.๒.๘ ข้อก าหนดเฉพาะหลักสูตรหรือสาขาวิชา 
  ข้อ ๓๖ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่อนุมัติการส าเร็จการศึกษา   

/ ข้อ ๓๗ การให้ปริญญาบัตร… 



 

-๒๓- 

 ข้อ ๓๗ การให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
          มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา  ที่ยื่นความจ านงขอรับปริญญา

บัตรหรือประกาศนียบัตรเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ๓๕.๒เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา
บัตรหรือประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
   ประกาศ   ณ  วันที ่   ๑๗  พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 
        (ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  


