-ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
.............................................
โดยที่เป็ นการสมควรปรั บปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดการศึกษาและการ
บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่……./………
เมื่อวันที่…………………จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรที่
จะเปิ ด ใหม่ แ ละหลั ก สู ต รเก่ า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม่ และนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ มี ส ถานภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลั ย” หมายความว่า มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

๒
“บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาโท
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก
“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
“การค้ น คว้ า อิ ส ระ” หมายความว่ า การค้ น คว้ า อิ ส ระตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีการจัดการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๒ และก่อนภาคการศึกษาที่ ๑
“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตามหลักสูตร
ของคณะหรือหน่วยงานนั้น
“สถาบั นอุดมศึ กษาอื่ น ” หมายความว่า สถาบันการศึ กษาที่ มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า
“การเที ย บโอนผลการเรี ย น” หมายความว่ า การน าหน่ ว ยกิ ต และค่ า ระดั บ คะแนน
ของรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“นั กศึ กษาเต็ มเวลา” หมายความว่ า นั กศึ กษาที่ ศึ กษาในหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

๓
“การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education)” หมายความว่ า การจัดการศึกษาที่ มี การ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
“การศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรตาม
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสะสมหน่วยกิต
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เปิดสอนและได้แจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อทราบแล้ว
“โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เปิดโอกาส
ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ที่ได้เข้าศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย และสามารถนามาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ใบรับรองความรู้ที่มหาวิทยาลัยออกให้แก่ผู้สอบได้ใน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
-----------------ข้อ ๖ จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๖.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๖.๑.๑ อาจารย์ ประจาหลั กสู ตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาโทหรื อเทียบเท่ า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกาหนด
๖.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
กาหนด
๖.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เป็ น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด

๔
๖.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๖.๒.๑ อาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตร มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๖.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ ว นหนึ่ งของการศึกษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และผลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้ เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
กาหนด
๖.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกาหนด
๖.๓ ปริญญาโท
๖.๓.๑ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรือ เที ยบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกาหนด
๖.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
กาหนด
๖.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตร มีคุณวุฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทางวิ ช าการเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด

๕
๖.๓.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๖.๔ ปริญญาเอก
๖.๔.๑ อาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตร มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๖.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๖.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสู ตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกาหนด
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
คุณวุฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อเทีย บเท่า และมีผ ลงานทางวิช าการที่ได้รับ การตี พิ มพ์ เผยแพร่ เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดั บบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
กาหนด
๖.๔.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกาหนด

๖
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
----------------ส่วนที่ ๑
ระบบการจัดการศึกษา
------------------ข้อ ๗ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ โดยให้มีจานวน
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๘ การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๓ การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ ได้รับ มอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรื อ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๔ วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ ๙ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
๙ หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธานคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลง
เพิ่มอีกรวมแล้วไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
ข้อ ๑๐ เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้ อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ แต่ไม่
เกิน ๑๒ สัปดาห์
ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน ๖ สัปดาห์ โดยต้องมีจานวนชั่วโมงเรียนต่อ
หน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๑๑ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนดหรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กาหนดดังต่อไปนี้
๑๒.๑ วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ
๑๒.๒ คณะกรรมการประจาหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ
๑๒.๓ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๗
ส่วนที่ ๒
ระยะเวลาการศึกษา
-----------------ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา
๑๓.๒ หลั กสู ตรปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ใช้ระยะเวลาการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รไม่ เ กิน ๕ ปี
การศึกษา
๑๓.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา
๑๓.๔ หลั กสู ตรปริ ญญาดุษฎีบัณฑิ ต ใช้ระยะเวลาการศึก ษาตามหลั กสู ตรไม่เ กิน ๖ ปี
การศึ ก ษา ในกรณี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ล้ ว เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งใช้
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
และให้เป็นไปตามประกาศของ ก.พ.อ.กาหนด
ส่วนที่ ๓
ภาษาที่ใช้ในการศึกษา
------------------ข้อ ๑๔ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
ภาษาที่ใช้ในการเขี ย นวิท ยานิ พนธ์ห รือ การค้ นคว้ าอิส ระให้ เ ป็น ไปตามที่ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนด และโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
การกาหนดภาษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องประกาศให้ผู้สมัครเข้าศึ กษาทราบก่อน
สมัคร หรือตามรายละเอียดที่กาหนดไว้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มคอ.๒)
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
-----------------------ข้อ ๑๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
ก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๘
แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
หน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต แต่รวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องทาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๕.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วย
กิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ข้อ ๑๖ การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายวิชาที่เปิด
สอนในโครงการสัมฤทธิบัตร ในแต่ละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๖.๑ ผู้สมัครเรียนตามโครงการจัดการศึกษาสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศ อายุและวุฒิการศึกษา
(๒) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(๓) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย ก็
สามารถที่จะลงทะเบียนเรียน ในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้
๑๖.๒ การลงทะเบียนเรียนและการสอบ
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓ รายวิชา ต่อ ๑ ภาคการศึกษานักศึกษาที่
เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๖.๓ ค่าธรรมเนียมรายวิชาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษารายวิชา ดังนี้
ระดับมหาบัณฑิต
รายวิชาละ
๒,๐๐๐ บาท
ระดับดุษฎีบัณฑิต
รายวิชาละ
๓,๐๐๐ บาท

๙
๑๖.๔ การเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา สามารถขอเทียบโอนรายวิชา
เข้าในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ผู้ที่มีสิทธิ์เทียบโอน ต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับถัดจากภาคการศึกษาของ
ปีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๓) ต้องเป็นรายวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเป็นรายวิชาที่
ได้รับการประเมินผลค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า B (๓.๐๐) หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
(๔) กรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหรื อ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงชื่ อ รายวิ ช า การรั บ เที ย บโอนรายวิ ช าที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ข อง
คณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา
(๕) รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ย บโอนผลการเรี ย นรายวิ ช า
มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) รายวิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้
๑๖.๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา ประกอบด้วย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร
และกรรมการหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอน ทาหน้าที่เป็นกรรมการ โดยมีกรรมการและเลขานุการหลักสูตร
ที่นักศึกษาขอเทียบโอนทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้พิจารณาการเทียบโอนตามรายวิชาที่
ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
๑๖.๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
(๒) ให้มีการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการเรียนโดยมหาวิทยาลัย
๑๖.๗ ให้บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาและออกใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ ๒ ปริญญาได้
หมวด ๔
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-----------------------ส่วนที่ ๑
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
-----------------------ข้อ ๑๘ การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๐
ส่วนที่ ๒
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-----------------------ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หรือมหาวิทยาลัยรับรอง
๑๙.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หรือมหาวิทยาลัยรับรอง
๑๙.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หรือมหาวิทยาลัยรับรอง
๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรื อเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(มคอ.๒) ของแต่ละหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมรับทราบ สาหรับการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๙.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
๑๙.๖ ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
๑๙.๗ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาหรื อ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
------------------------ข้อ ๒๐ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๒๐.๑ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมารายงานตั ว ส่ ง หลั ก ฐาน และช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
๒๐.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย

๑๑
ส่วนที่ ๔
การลงทะเบียนเรียน
------------------------ข้อ ๒๑ การลงทะเบียนเรียน
๒๑.๑ นั กศึ กษาต้ องลงทะเบี ยนเรี ยนและช าระเงิ นตามที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนดในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๒๑.๒ กาหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๑.๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๒๑.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูกปรับ
ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๑.๕ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไ ด้รับ
มอบหมายก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น และต้องชาระค่าปรับตามระเบียบ
๒๑.๖ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนใน
หลั กสู ตรอื่น ได้อีกหนึ่ งหลั กสู ตร และขอรั บปริญญาได้ทั้งสองหลั กสู ตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
๒๑.๗ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
๒๑.๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๑.๙ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง
นักศึกษาที่ค้างชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน
๒๑.๑๐ นั กศึกษาที่ไม่มีสิ ทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ล งทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
๒๑.๑๑ ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
๒๑.๑๒ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับ เดียวกัน ที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
เสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ
๒๑.๑๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
๒๒.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ากว่า B หรือ NP นักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียนซ้าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยจานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิช าที่

๑๒
เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น จนกว่าจะได้รับผลการ
เรียนไม่ต่ากว่า B หรือ P
๒๒.๒ นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ากว่า B หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า B หรือ P
ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
๒๓.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร
๒๓.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและนักศึกษาต้องระบุ
ในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
๒๓.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้
แต่ผู้ นั้ น จะต้องมี คุ ณสมบั ติ และพื้น ฐานการศึก ษาตามที่มหาวิท ยาลั ยเห็ น สมควร และจะต้องปฏิบั ติ ต าม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๒๔ การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
๒๔.๑ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียนตาม
โครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
๒๔.๒ รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน
๒๔.๓ รายวิ ชาที่ ขอเปิ ดจะต้ องมี เวลาเรี ยนและเวลาสอบไม่ ซ้ าซ้ อนกั บรายวิ ชาอื่ น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
๒๔.๔ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอเปิด หมู่ พิ เ ศษก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่า ๒
สัปดาห์
ข้อ ๒๕ การขอเพิ่ม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา
๒๕.๑ การขอเพิ่ม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
๒๕.๒ การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาต้องกระทาภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาได้ภายใน ๖
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๘.๓ แต่จานวนหน่วยกิตที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๙
หน่วยกิต
๒๕.๓ การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑
สัปดาห์
ข้อ ๒๖ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๒๖.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
๒๖.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สัปดาห์แรก
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้อง
เสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๑๓
หมวด ๕
การสอน การสอบ และการประเมินผลการศึกษา
--------------------------------ส่วนที่ ๑
การสอน
--------ข้อ ๒๗ การจัดการเรียนการสอน และการกาหนดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด โดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๒
การสอบรายวิชา
--------------ข้อ ๒๘ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเงื่อนไข
ของรายวิชา
ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิ จของคณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้ส อบ
ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F
ส่วนที่ ๓
การสอบประมวลความรู้
----------------ข้อ ๓๐ การสอบประมวลความรู้ สาหรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต ทาการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม
หลักสูตรกาหนด
ข้อ ๓๑ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติดังนี้
๓๑.๑ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจา ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร
จานวนอย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ดาเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนด โดยกาหนดให้มีการจัดสอบภาคการศึกษาละ
๑ ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร

๑๔
๓๑.๒ การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบ
ทั้งสองแบบ
๓๑.๓ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ดาเนินการจัดสอบประมวลความรู้ ภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓๑.๔ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ที่
คณะกรรมการประจาหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
๓๑.๕ นั กศึกษาที่มีสิ ทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓๑.๖ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบผ่าน
หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน
๓๑.๗ ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ผ่านประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยลาดับ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๓๑.๘ นักศึกษาตามข้อ ๓๑.๓ ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก
๑ ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่ส องแล้ว ไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๔
การสอบวัดคุณสมบัติ
-----------------ข้อ ๓๒ การสอบวัดคุณสมบัติ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
การสอบวัดคุ ณสมบั ติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพื่ อประเมิน ความพร้ อ ม และ
ความสามารถของนักศึกษาว่า มีพื้นความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และทาดุษฎีนิพนธ์ได้
ข้อ ๓๓ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจา ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร จานวน
อย่างน้อย ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบ
ให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนด โดยกาหนดให้มีการจัดสอบภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งหรือตาม
เงื่อนไขของหลักสูตร
ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๔.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุ ณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร
๓๔.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
๓๔.๓ ไม่ค้างช าระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่ส อบวัดคุณสมบัติ และในภาค
การศึกษาที่สมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย
ข้อ ๓๕ ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ ๓ หมวดวิชา ดังนี้
๓๕.๑ หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓๕.๒ หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓๕.๓ หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ข้อ ๓๖ หลักเกณฑ์ในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้
๓๖.๑ นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๓๖.๒ ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป

๑๕
๓๖.๓ นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ตามที่นักศึกษาสมัครสอบ หากสอบแก้ตัว
แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะนามาใช้เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้
๓๖.๔ การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกตินับตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา มิฉะนั้น
จะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๗ การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้
๓๗.๑ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน PD (Pass
with Distinction) ผ่านอย่างยอดเยี่ยม
๓๗.๒ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๖๐ – ๘๔ คะแนน ได้คะแนน P (Pass) ผ่าน
๓๗.๓ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๐ – ๕๙ คะแนน ได้ระดับ NP (No Pass)
ไม่ผ่าน
ข้อ ๓๘ ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติ ได้ตามที่สมัครสอบ สามารถยกเลิก การสอบได้
โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน
ส่วนที่ ๕
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
-----------------------------ข้อ ๓๙ การเขียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อ ๑๔
๓๙.๑ ระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสอบต้องไม่เป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระหลั ก หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณวุฒิ
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๓๙.๒ ระดับปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้

๑๖
๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๖
การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
-----------------------------ข้อ ๔๐ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
๔๐.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้
๔๐.๑.๑ ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน
๔๐.๑.๒ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่สอบเค้า
โครงผ่าน สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
๔๐.๑.๓ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับจากวันที่สอบเค้า
โครงผ่าน สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต
๔๐.๑.๔ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน นับจากวันที่สอบเค้า
โครงผ่าน สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๔๐.๑.๕ นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๔๐.๑.๕ นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๔๐.๒ นั กศึกษาต้องส่ งตรวจรูปแบบการพิม พ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิส ระตาม
รูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๔๐.๓ การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ ให้ เ ป็ น การสอบอย่ า งเปิ ด เผย ซึ่ ง
นักศึกษาและผู้สนใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามกาหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ระบุใน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
๔๐.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบและแจ้ งให้
นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐
วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก ๒ ภาคการศึกษาถัดไป โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบ
แก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อรับรองการแก้ไข
๔๐.๕ กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณา ไม่ผ่าน
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วันทาการถัดจากวันสอบ

๑๗
๔๐.๖ หากนั ก ศึ ก ษาขาดสอบโดยไม่ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ให้ ถื อ ว่ า สอบไม่ ผ่ า นในการสอบ
ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๔๑.๕
๔๐.๗ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ ๔๐.๕ หรือ ข้อ
๔๐.๖ ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๔๑ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
๔๑.๑ ระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๔๑.๒ ระดับปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรและผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผ ลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๗
การสอบภาษาต่างประเทศ
------------------------ข้อ ๔๒ การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination)
นั กศึกษาต้องผ่ านการสอบความรู้ภ าษาอังกฤษ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด

๑๘
ข้อ ๔๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษก่อน
ส าเร็ จ การศึกษา โดยให้ เป็ น ไปตามประกาศของมหาวิทยาลั ยและเป็นไปตามที่ กระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกาหนด
ส่วนที่ ๘
การประเมินผลการศึกษา
------------------------ข้อ ๔๔ ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้
๔๔.๑ ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น ๐ (ศูนย์)
และได้ผลการศึกษาเป็น F
๔๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา
ผ่าน
ไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์

ระดับการประเมิน
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credit)
I (Incomplete)

ระบบนี้ ใช้สาหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร นอกจาก
การศึ กษารายวิชาแล้ ว นั กศึ กษาอาจต้ องสอบพิ เศษต่ าง ๆ ตามข้ อก าหนดของหลั กสู ตร เช่ น การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Examination) การสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การประเมินผลการสอบ
พิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน

๑๙
๔๔.๓ การประเมิ น คุ ณ ภาพวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการสอบปากเปล่ าเกี่ย วกั บ วิทยานิพ นธ์และการค้น คว้าอิส ระ การประเมินให้ กระทาหลั ง จาก
นักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา
เป็นที่พอใจ
ไม่เป็นที่พอใจ

ระดับการประเมิน
S (Satisfactory)
U (Unsatisfactory)

กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาเสริมพื้นฐาน ให้ประเมินผล
การศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา
เป็นที่พอใจ
ไม่เป็นที่พอใจ

ระดับการประเมิน
S (Satisfactory)
U (Unsatisfactory)

ข้อ ๔๕ ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีดังนี้
๔๕.๑ Au (Audit) ใช้ ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต และผู้
ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกาหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ ให้ถือว่า
ผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W”
๔๕.๒ W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น โดย
ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
นั้นแล้ว
๔๕.๓ T (Transfer of Credit) ใช้สาหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
๔๕.๔ I (Incomplete) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก การประเมิ น ผลในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษายั ง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้สาหรับบันทึกรายวิชาที่
นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้
เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
๔๕.๔.๑ กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ตาม
เวลาที่กาหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จ
สิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผล
การศึกษาเป็น “F”
๔๕.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนออกผล
การศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
๔๕.๔.๓ นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและดาเนินการ
แก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้ อ ๔๖ รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย น ให้ ไ ด้ รั บ ผลการประเมิ น เป็ น “T” และ
มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม

๒๐
ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ทาการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะของ
รายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๔๗.๑ ตกในรายวิชานั้น
๔๗.๒ ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
๔๗.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา
๔๗.๔ การให้ พั ก การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ริ่ ม เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษาที่กระทาผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
๔๗.๕ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
ข้อ ๔๘ การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
ข้อ ๔๙ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งและ
หารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ตาแหน่งและให้ปัด
เศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ ๓ เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ตาแหน่ง
ข้อ ๕๐ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษา
ทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิ ยม ๓ ตาแหน่ง
และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ ๓ เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ตาแหน่ง
ข้อ ๕๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนเฉพาะรายวิช าที่ลงทะเบี ยนครั้ งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณี การลงทะเบียนเพื่อการปรับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ข้อ ๕๒ รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
ข้อ ๕๓ ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วย
กิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๕๔ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น

๒๑
หมวด ๖
การเทียบโอน
-----------------ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนและการรับโอน
---------------------ข้อ ๕๕ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น ๔ ประเภท
๕๕.๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
๕๕.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๕.๓ การเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์
๕๕.๔ การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
ข้อ ๕๖ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๕๖.๑ กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลัก สูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วเปลี่ยนสาขาวิชา
หรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
๕๖.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ ๒
ข้ อ ๕๗ การพิ จ ารณาเที ย บโอนรายวิ ช า และผลการเรี ย นรายวิ ช าที่ เ คยศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัย
๕๗.๑ รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยนหลักสูตร
๕๗.๒ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือ ๓.๐๐ หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P
๕๗.๓ รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ทาต่อเนื่องจากเดิม
๕๗.๔ จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ใน
๓ ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา สาหรับคุณสมบัติในข้อ ๕๗.๑ หรือ ๕๗.๒
๕๗.๕ รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ย บโอนผลการเรี ย นรายวิ ช า
มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕๗.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
ข้อ ๕๘ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๕๘.๑ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
๕๘.๒ ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ
๕๘.๓ ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ ๕๙ การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๙.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง

๒๒
๕๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
๕๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือได้ค่าระดับคะแนน
๓.๐๐ หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่
ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกาหนด
๕๙.๔ จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ใน
๓ ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
๕๙.๕ รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ไ ด้ รั บอนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ยบโอนผลการเรีย นรายวิช าจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
ข้อ ๖๐ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
๖๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทีย บเท่ามหาวิทยาลั ย และกาลั งศึกษาในหลั กสู ตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนั กศึกษาได้โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
๖๐.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
๖๐.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๙
๖๐.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย
๖๐.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๖๐.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสาร
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖๐.๒.๕ นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖๑ นักศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมการทางาน เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รที่ ร ายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ชานั้ น สั ง กั ด
คณะกรรมการประจาหลักสูตร (ถ้ามี) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๖๑.๑ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้
คณะกรรมการประจาหลักสูตรประเมินโดยไม่ต้องแสดงค่าระดั บขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย (ถ้ามี)
๖๑.๒ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกอบรมหรือจากการ
ทางาน ให้คานึงถึงความรู้ที่ได้เป็นหลัก ตามมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน โดย
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่นามาแสดงหรือการสอสอบตามวิธีการที่คณะกรรมการประจาหลักสู ตรที่
รายวิชานั้นสังกัดเป็นผู้กาหนด

๒๓
๖๑.๓ การบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๖๑.๔ จานวนหน่วยกิตที่ให้เทียบโอนผลการเรียนต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
กิตในหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษา
๖๑.๕ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่
หลักสูตรนั้นกาหนด
๖๑.๖ การเที ย บโอนผลการเรี ย นรายวิ ช า มี ผ ลเมื่ อ ผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๖๒ การเทียบโอนรายวิชาสาหรับนักศึกษาสะสมหน่วยกิต ที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
สามารถขอเทียบโอนรายวิชาเข้าในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ผู้ที่มีสิทธิ์เทียบโอน ต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับถัดจากภาคการศึกษาของ
ปีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๓) ต้องเป็นรายวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเป็นรายวิชาที่
ได้รับการประเมินผลค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า B (๓.๐๐) หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
(๔) กรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหรื อ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงชื่ อ รายวิ ช า การรั บ เที ย บโอนรายวิ ช าที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ข อง
คณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา
(๕) รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ย บโอนผลการเรี ย นรายวิ ช า
มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) รายวิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้
ข้อ ๖๓ กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นคาร้องต่อ
มหาวิทยาลัยภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๖๔ การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับจานวน
หน่วยกิต ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา
ข้อ ๖๕ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ส่วนที่ ๒
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน
-----------------------------ข้อ ๖๖ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน
๖๖.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคาร้องพร้อม
แสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
๖๖.๒ การเปลี่ ยนสาขาวิชาหรื อเปลี่ ยนแผนการเรี ยนต้ องด าเนินการให้ เสร็ จสิ้ นก่ อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ

๒๔
๖๖.๓ รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่องการ
เทียบโอนผลการเรียน
๖๖.๔ ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
๖๖.๕ นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่หลักสูตรกาหนด
หมวด ๗
สภาพการเป็นนักศึกษา
--------------------ข้อ ๖๗ การลาพักการเรียน
๖๗.๑ นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
๖๗.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๖๗.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
๖๗.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของ
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๖๗.๑.๔ เมื่ อนั กศึ กษามี ความจ าเป็ นส่ วนตั วอาจยื่ นค าร้ องขอลาพั กการเรี ยนได้
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
๖๗.๑.๕ เหตุผลอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร
๖๗.๒ นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นคาร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยได้รับ
การอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน ๑
ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบ
กาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพักการเรียนใหม่และ
ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
๖๗.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
เข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
๖๗.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้องขอกลับ
เข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้วจึงจะ
กลับเข้าเรียนได้
ข้อ ๖๘ การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
คาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับ
อนุมัติให้ลาออก

๒๕
ข้อ ๖๙ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ
๖๙.๑ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๖๙.๒ ลาออก
๖๙.๓ ไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓ สัปดาห์แรกนับแต่วัน
เปิดภาคการศึกษา
๖๙.๔ ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖๙.๕ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ ๑ และ
ในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป
๖๙.๖ ผลการประเมินไม่ผ่านจานวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
๖๙.๗ ไม่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖๙.๘ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๖๙.๙ ตาย
๖๙.๑๐ แจ้ งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเป็น
นักศึกษา
๖๙.๑๑ ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทาโดยประมาท
๖๙.๑๒ ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก
ข้อ ๗๐ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
๗๐.๑ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๐.๓ และข้อ ๗๐.๔
และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่กาหนด สามารถยื่นคาร้องเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับ อนุ มัติแล้วต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๘
การสาเร็จการศึกษา
---------------------ข้อ ๗๑ นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
๗๑.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๗๑.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๗๑.๓ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๗๒ การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
๗๒.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาพร้อมเอกสาร
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณากลั่นกรอง และ
ผ่ านการพิจ ารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสู ตร และบัณฑิตวิทยาลั ย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
นักศึกษาที่ยื่นความจานงขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗๒ และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติปริญญา

๒๖
๗๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกาหนด
๗๒.๓ ปริญญาโท
๗๒.๓.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๗๒.๓.๒ แผน ก แบบ ก ๒ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๗๒.๓.๓ แผน ข เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๗๒.๔ ปริญญาเอก
๗๒.๔.๑ แบบ ๑ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๗๒.๔.๒ แบบ ๒ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๗๒.๕ คณะกรรมการประจาหลั กสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอชื่อขออนุมัติสาเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้ถือวันที่คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันสาเร็จการศึกษา
๗๒.๖ ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติสาเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๙
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
-------------------------------------------ข้ อ ๗๓ หลั กเกณฑ์ การตี พิ มพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้าอิ สระ หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงาน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดาเนินการดังนี้
๗๓.๑ ปริญญาโท
๗๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศกาหนด
๗๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศกาหนด
๗๓.๒.๓ แผน ข การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
กาหนด

๒๗
ข้อ ๗๔ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดาเนินการดังนี้
๗๔.๑ หลั ก สู ต รแบบ ๑ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ ท ยานิพ นธ์ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
กาหนด
๗๔.๒ หลั ก สู ต รแบบ ๒ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ ท ยานิพ นธ์ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
กาหนด
๗๔.๓ วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
สาเร็จการศึกษาตามประกาศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกาหนด
๗๔.๔ หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทางหลักสูตรขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗๕ การระบุชื่อนั กศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้ แต่งหลั กและมีชื่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุตาแหน่งทางวิชาการ และ
ต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗๖ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณากลั่นกรอง
เพื่อให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่.........เดือน...................พ.ศ.............

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
๑
หน้าที่ ๑
ข้อ ๔
“มหาวิ ทยาลั ย” หมายความว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า
อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี” หมายความว่ า คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการ
ประจ าบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยมหาวิ ทยาลั ย

(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓
“การศึ ก ษาสะสมหน่ ว ยกิ ต ”
หมายความว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเรียน
ใ น โ ค ร ง ก า ร สั ม ฤ ท ธิ บั ต ร ต า ม
หลั ก สู ต รของบั ณฑิต วิ ท ยาลัย เพื่ อ
สะสมหน่วยกิต

(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓
“นักศึกษาเต็มเวลา” หมายความ
ว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ
บั ณฑิ ตศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ปถั มภ์ จั งหวั ดปทุ มธานี มี การ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
“การศึ กษาแบบเต็ มเวลา (Full
Time Education)” หมายความว่า การ
จัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา
ละไม่ เ กิ น ๑๕ หน่ ว ยกิ ต และภาค
ฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

หน้าที่ ๑

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
น าความในข้ อ ๔ ข้ อบั งคั บฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ อ ๓ ข้ อ
บังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๓ ข้อบังคับ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศฯ สัมฤทธิบัตร
บั ณฑิ ตศึ กษา มารวมไว้ใน (ร่ าง) ข้ อ ๔ ข้ อบั งคั บฯ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยเพิ่มเติมคานิยามจากฉบับเดิมดังต่อไปนี้
“การศึ ก ษาสะสมหน่ ว ยกิ ต ” หมายความว่ า ผู้ ที่
ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรตามหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสะสมหน่วยกิต
“นักศึกษาเต็มเวลา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษา
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มี
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่
เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
“การศึ กษาแบบเต็ มเวลา (Full Time Education)”
หมายความว่า การจัดการศึกษาที่มกี ารลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และ
ภาค ฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
สอนและได้แจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อทราบแล้ว

๒
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม
วิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้า
อิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้ นคว้าอิ สระหลั กและอาจารย์ ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร”
หมายความว่ า คณะกรรมการบริหาร
และพั ฒนาหลั กสู ตรที่ มหาวิ ทยาลั ย
แต่ งตั้ งให้ รั บผิ ดชอบในการบริ หาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร
“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับ
ปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก
“วิ ท ยานิ พ นธ์ ” หมายความว่ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
“โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความ
ว่า การบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เปิดโอกาสให้แก่
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ต้ อ งการเพิ่ ม พู น ความรู้ ที่ ไ ด้ เ ข้ า ศึ กษา
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถนามาเทียบโอน
รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ใบรับรอง
ความรู้ที่มหาวิทยาลัยออกให้แก่ผู้สอบได้ในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

๓
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
“การค้นคว้าอิสระ” หมายความ
ว่ า การค้ น คว้ า อิ ส ระตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความ
ว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทา
หน้ าที่ อาจารย์ ที่ ปรึ กษา ดู แล
สนั บสนุ นทางด้ านวิ ชาการ วิ ธี การ
เรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา
“นั ก ศึ กษา” หมายความว่ า
นั กศึ กษาที่ ศึ กษาในหลั กสู ตรระดั บ
บั ณฑิ ตศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยราช
ภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความ
ว่ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ และภาค
การศึกษาที่ ๒ มีการจัดการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สาหรับการจัด
การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค หรื อ ภาค
การศึ กษาที่ ๑ ภาคการศึ กษาที่ ๒
และภาคการศึ ก ษาที่ ๓ มี ก ารจั ด
การศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า ๑๕ สั ปดาห์
สาหรับการจัดการศึกษาระบบไตรภาค

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓

๔
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาค
การศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๒ และ
ก่อนภาคการศึกษาที่ ๑
“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตรา
ที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษา
ได้รับแต่ละรายวิชา
“รายวิ ชา” หมายความว่ า วิ ชา
ต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะหรือ
หน่วยงานนั้น
“ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อื่ น ”
หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มกี าร
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรไม่ต่า
กว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า
“การเที ย บโอนผลการเรี ย น”
หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษา
ในหลั กสู ตรมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้โดยไม่ต้อง
ศึกษารายวิชานั้นอีก

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓

๕
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒
หน้าที่ ๒
หมวด ๑
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา

๓

หน้าที่ ๓
หมวด ๒

หมวด ๒
หลักสูตรการศึกษา
และระยะเวลาการศึกษา

-

-

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

หน้าที่ ๓
หมวด ๑

หน้าที่ ๖
หมวด ๒

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
นารายละเอียดในหมวดที่ ๕ ข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๕๗
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
มาเป็นข้อความดังต่อไปนี้แทน
หมวด ๑
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
-----------------นารายละเอียดในหมวดที่ ๑ ระบบการจัดการศึกษา
และหมวดที่ ๒ หลักสูตรการศึกษา ข้อบังคับฯ พ.ศ.
๒๕๕๗ มาเป็นข้อความดังต่อไปนี้แทน และเพิ่มเติม
ในส่วนที่ ๓ ภาษาที่ใช้ในการศึกษา
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
-----------------ส่วนที่ ๑
ระบบการจัดการศึกษา
-----------------ส่วนที่ ๒
ระยะเวลาการศึกษา
-----------------ส่วนที่ ๓
ภาษาที่ใช้ในการศึกษา
-------------------

๖
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๔

๕

หน้าที่ ๕
หมวด ๓

หน้าที่ ๕
หมวด ๔

หมวด ๓
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้าเป็นนักศึกษา

-

หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
การลงทะเบียนเรียน

-

-

-

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

หน้าที่ ๗
หมวด ๓

หน้าที่ ๙
หมวด ๔

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้ อ ๑๔ การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาอาจใช้
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด และโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
การกาหนดภาษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้อง
ประกาศให้ผู้สมัครเข้าศึกษาทราบก่อนสมัคร หรือตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (มคอ.๒)
นาหมวดที่ ๒ หลักสูตรการศึกษา ข้อบังคับฯ พ.ศ.
๒๕๕๗ มาเป็นข้อความดังต่อไปนี้แทน
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
-----------------------น าหมวดที่ ๓ การรั บ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา และ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร และหมวดที่ ๔ การขึ้ น
ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาและการลงทะเบี ย นเรี ย น
ข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๕๗ และนาข้อความข้อที่ ๑๖.๔
ข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓
มาเป็นข้อความดังต่อไปนี้แทน
หมวด ๔
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
------------------------

๗
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนที่ ๑
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
-----------------------ส่วนที่ ๒
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-----------------------ส่วนที่ ๓
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
-------------------------

๖

หน้าที่ ๗
หมวด ๕

หมวด ๕
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

-

-

หน้าที่ ๑๓
หมวด ๕

ส่วนที่ ๔
การลงทะเบียนเรียน
------------------------นาหมวดที่ ๖ การสอบและประเมินผลการศึกษา ข้อ
บังคับฯ พ.ศ.๒๕๕๗ และนาข้อความในข้อบังคับฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒
มาเป็นข้อความดังต่อไปนี้แทน
หมวด ๕
การสอน การสอบ และการประเมินผลการศึกษา
---------------------------------

๘
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนที่ ๑
การสอน
--------ส่วนที่ ๒
การสอบรายวิชา
--------------ส่วนที่ ๓
การสอบประมวลความรู้
----------------ส่วนที่ ๔
การสอบวัดคุณสมบัติ
-----------------ส่วนที่ ๕
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ
------------------------------

๙
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๗

หน้าที่ ๙
หมวด ๖

หมวด ๖
การสอบและประเมินผลการศึกษา
ส่วนที่ ๑
การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
ส่วนที่ ๒
การสอบภาษาต่างประเทศ
ส่วนที่ ๓
การสอบวัดคุณสมบัติ
ส่วนที่ ๔
การสอบประมวลความรู้

-

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

หน้าที่ ๒๑
หมวด ๖

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนที่ ๖
การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
-----------------------------ส่วนที่ ๗
การสอบภาษาต่างประเทศ
------------------------ส่วนที่ ๘
การประเมินผลการศึกษา
------------------------นาหมวดที่ ๗ การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยน
แผนการเรียน การรับโอนนักศึกษา และการเทียบ
โอนผลการเรี ยนรายวิชาการสอบและประเมิ น ผล
การศึกษา ข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๕๗ และเพิ่มข้อ ๖๑
และ ข้อ ๖๒ มาเป็นข้อความดังต่อไปนี้แทน
หมวด ๖
การเทียบโอน
-----------------ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนและการรับโอน
---------------------ข้อ ๖๑ นักศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนจาก
การเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม
การทางาน เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร

๑๐
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนที่ ๕
หลักเกณฑ์การทาและการสอบ
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
จะต้ อ งผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการประจา
หลั ก สู ต รที่ ร ายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช านั้ น สั ง กั ด
คณะกรรมการประจาหลักสูตร (ถ้ามี) และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๖๑.๑ การเที ย บโอนความรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าให้
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รประเมิ น โดยไม่ ต้ อ ง
แสดงค่าระดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และผ่าน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย (ถ้ามี)
๖๑.๒ การเที ย บโอนความรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการฝึ ก อบรมหรื อ จากการ
ทางาน ให้คานึงถึงความรู้ที่ได้เป็นหลัก ตามมาตรฐาน
ทางวิชาการของหลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่นามาแสดงหรือ
การสอสอบตามวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการประจ า
หลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัดเป็นผู้กาหนด
๖๑.๓ การบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียน
ให้บันทึกตามวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖๑.๔ จานวนหน่วยกิตที่ให้เทียบโอนผลการเรียน
ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตในหลักสูตร
ที่นักศึกษาศึกษา

๑๑
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
๖ ๑ . ๕ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง มี เ ว ล า เ รี ย น ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ยครึ่ ง หนึ่ ง ของระยะเวลาที่
หลักสูตรนั้นกาหนด
๖๑.๖ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา มีผล
เมื่ อ ผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ ๖๒ การเที ย บโอนรายวิ ชาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สะสมหน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ รั บ สั ม ฤทธิ บั ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สามารถขอเทียบโอนรายวิชาเข้าในโครงสร้างหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ผู้ที่มีสิทธิ์เทียบโอน ต้องเป็นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องเรียนมาแล้ว
ไม่เกิน ๕ ปีนับถัดจากภาคการศึกษาของ
ปีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๓) ต้องเป็นรายวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และเป็ น รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การ
ประเมินผลค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า B (๓.๐๐) หรือได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
(๔) กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิ ชา
การรับเทียบโอนรายวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา

๑๒
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ
ให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา มหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) รายวิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
ไม่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้
ส่วนที่ ๒
การเปลีย่ นสาขาวิชาหรือการเปลีย่ นแผน
การเรียน
------------------------------

๘

๙

หน้าที่ ๑๗
หมวด ๗

หน้าที่ ๑๙
หมวด ๘

หมวด ๗
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการ
เปลี่ยนแผนการเรียน
การรับโอนนักศึกษา
และการเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชา
หมวด ๘
สภาพการเป็นนักศึกษา

-

-

-

-

หน้าที่ ๒๔
หมวด ๗

นาหมวดที่ ๘ สภาพการเป็นนักศึกษา ข้อบังคับ ฯ
พ.ศ.๒๕๕๗ มาเป็นข้อความดังต่อไปนี้แทน

หน้าที่ ๒๕
หมวด ๘

หมวด ๗
สภาพการเป็นนักศึกษา
--------------------นาหมวดที่ ๙ การสาเร็จการศึกษา ข้อบังคับฯ พ.ศ.
๒๕๕๗ มาเป็นข้อความดังต่อไปนี้แทน
หมวด ๘
การสาเร็จการศึกษา
----------------------

๑๓
ลาดับ หน้าที่/หมวดที่
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
(เดิม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐
หน้าที่ ๒๑
หมวด ๙
หมวด ๙
การสาเร็จการศึกษา

หน้าที่/หมวดที่
(ใหม่)

หน้าที่ ๒๖
หมวด ๙

(ใหม่)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
ปรั บ หมวดที่ ๙ โดยใช้ ข้ อ ความให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม
หมวด ๙
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
--------------------------------------------

