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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีมติใหตราขอบังคับไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาความในขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชความในขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“บัณฑิตศึกษา” หมายถึง การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหความเห็นชอบ
“คณะ” หมายถึง คณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และใหรวมถึง คณะที่ไดรับ
อนุมัติจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง ผูที่ไดรับแตงตั้งมาจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ หรือผูอื่นที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในระดับ
สูงสุดของคณะที่เปดทําการสอน
“อาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี โดยคําแนะนําของคณบดี
ใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายถึง บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เปนอยางดี ซึ่งอาจเปน บุคลากรที่ไมอยูใ นสายวิชาการ หรือเปน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิช าการผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงาน หรือ
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ
หรือหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ โดยผานความเห็นชอบจากคณะ
การดําเนิน การใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิไดกําหนดไวหรือไมเปน
ไปตามขอบังคับนี้ ใหคณะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปน กรณี ๆ ไป โดยผานความเห็น ชอบจาก
สภาวิชาการ
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หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ในการจัดการศึกษา ประสานงาน และสนับสนุน
การดําเนินการระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกันของคณะ
ขอ ๗ ใหคณะจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบริหารและจัดการศึกษา
ในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะ โดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรนั้น
โดยองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษา
ขอ ๙ ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหจัดการศึกษาเปน ๓ ระบบ ดังนี้
๙.๑ การศึกษาภาคปกติ ใหจัดการศึกษาเปน แบบระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่ง
แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาบังคับ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และ
อาจเปดสอนภาคการศึกษาฤดูรอนได ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา ๗ สัปดาห โดยมีชั่วโมงการเรียน
ในแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่มีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปน
สวนหนึ่งของปการศึกษาเดียวกัน
๙.๒ การศึกษาภาคสมทบ เปนการจัดการศึกษาในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห หรือ
นอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ
๙.๓ การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ดังนี้
๙.๓.๑ การศึกษาเฉพาะชวงเวลาของป จัดเฉพาะชวงของภาคการศึกษาหรือ
จัดเฉพาะในภาคฤดูรอน
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๙.๓.๒ การศึ ก ษาแบบนานาชาติ เป น การจั ด การศึ ก ษาโดยความร ว มมื อ
ของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคลองกับชวงเวลาในตางประเทศ ตามโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ
การจัดการเรียน การสอนแตละรูปแบบ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร
ทั้งนี้ ตองจัดใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีน้ําหนักสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรโดยการคิด
เทียบน้ําหนักหนวยกิตตามขอ ๑๐ และใหจัดทําโครงการของหลักสูตรนั้นเสนอตอมหาวิทยาลัยและ
จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปน การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต การกําหนด
หนวยกิตแตละรายวิชามีหลักเกณฑ ดังนี้
๑๐.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑๐.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคา เทากับ ๑ หนวยกิต
๑๐.๓ การฝกงานที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑๐.๔ วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษา คนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
หมวดที่ ๓
หลักสูตรการศึกษา
ขอ ๑๑ หลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษามี ดังนี้
๑๑.๑ หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ต เปน หลั ก สูต รการศึก ษาที่ สร างเสริ ม
ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทามาแลว
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๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาขั้นปริญญาตรี
๑๑.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริม
ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว
๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาปริญญาโท
ขอ ๑๒ โครงสรางหลักสูตร
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมกันตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน ดังนี้
๑๒.๒.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต
แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๑๒.๒.๒ แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
หลักสูตรใดที่เปดสอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข แตถาเปดสอน
หลักสูตรแผน ข จะตองเปดสอนหลักสูตรแผน ก ดวย
๑๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวย รายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือกรวมกันไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง
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๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอกแบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เปน แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพ นธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
ขอ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษา
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน ๓ ปการศึกษา
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน ๕ ป
การศึกษา
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๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมนอยกวา
๓ ปการศึกษา และอยางมากสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาดวยคุณวุฒิที่แตกตางกัน ดังนี้
๑๓.๓.๑ สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
๘ ปการศึกษา
๑๓.๓.๒ สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
๖ ปการศึกษา
๑๓.๔ การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
เขาศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๗.๓
หมวดที่ ๔
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ขอ ๑๔ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น สูง ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๑๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๔.๓.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีผลการเรียนที่มีแ ตม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก
๑๔.๓.๒ มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๑๔.๓.๓ ไมเ คยพ น สภาพจากการเปน นั กศึก ษา เนื่ องจากการสอบวั ด
คุณ สมบัติ ไม ผา น (ตามขอ ๓๗) ในการศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึ กษาของมหาวิ ท ยาลัย ในหลั กสู ต ร
ที่จะเขาศึกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๕ การรับเขาศึกษา
๑๕.๑ วิธีการสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจมี
การทดสอบความรู การสอบคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกหรือโดยวิธีอื่นใดที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นสมควร และคณะใหความเห็นชอบ
๑๕.๒ ในกรณี ที่ ผูส มั ค รกํ า ลัง รอผลการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาขั้ น ใดขั้ น หนึ่ ง อยู
การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลวกอนวันรายงานตัว
เปนนักศึกษา ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๕.๓ คณะอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน อุ ดมศึก ษาอื่น ลงทะเบียนเรียนรายวิช า ตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
๑๕.๔ คณะอาจพิจารณาอนุมัติใหรับบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาเขาเปนนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตบุคคลนั้นตองมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามขอ ๑๔
ขอ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๖.๑ ผูที่ได รับการคัดเลือกเขาเปน นัก ศึกษา จะมีสภาพเป น นักศึ กษาต อเมื่ อ
ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว
๑๖.๒ ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ตองขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวยตนเอง
โดยนํา หลักฐานตามที่มหาวิ ทยาลัย กําหนดมารายงานตั วตอแผนกทะเบียนนั กศึกษาของคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖.๓ ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาที่ไมอาจมาขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให
มหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหมารายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติแลว
ตองมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว
๑๖.๔ ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได
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ขอ ๑๗ ประเภทนักศึก ษา สภาพการเป น นักศึก ษา และการเปลี่ย นประเภทและสภาพ
การเปนนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี ๓ ประเภท ดังนี้
๑๗.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ ไดแ ก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา
ตามขอ ๙.๑
๑๗.๑.๒ นักศึกษาภาคสมทบ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา
ตามขอ ๙.๒
๑๗.๑.๓ นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา
ตามขอ ๙.๓
๑๗.๒ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
๑๗.๒.๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณะอาจอนุมัติใ ห
นักศึกษาภาคปกติ เปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได ทั้งนี้ นักศึกษา
ตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
หรือภาคสมทบตามจํานวนที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
๑๗.๒.๒ นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภท
เปนนักศึกษาภาคปกติไมได
๑๗.๒.๓ นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเปน นักศึกษาภาคพิเ ศษ
ไมได
๑๗.๓ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
๑๗.๓.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูที่คณะรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ
เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
๑๗.๓.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูที่คณะรับเขาเปน นักศึกษา
ทดลองเรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนด ยกเวนหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก ๑ และ
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ มิใหมีนักศึกษาทดลองเรียน
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๑๗.๓.๓ นักศึ กษาพิเศษ หมายถึง ผู ที่คณะรับ เขา รวมศึกษาและหรื อ
ทําการวิจัย โดยไมขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย คณะอาจพิจารณารับบุคคลเขาเปนนักศึกษาพิเศษได
โดยอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเขาศึกษาและหรือ
ทําการวิจัยได โดยตองชําระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
๑๗.๔ การเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาทดลองเรียน ที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียน
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑที่กําหนด และสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ ใหเปลี่ยนสภาพ
เปนนักศึกษาสามัญไดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้น ใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๕
อาจารยบัณฑิตศึกษา
ขอ ๑๘ อาจารยบัณฑิตศึกษามี ๒ ประเภท คือ
๑๘.๑ อาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดํารง
ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ซึ่งมีสวนรวมในกระบวนการ
การจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๑๘.๒ อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดํารง
ตําแหนงอื่นนอกเหนือจากขอ ๑๘.๑ หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูที่มีความรู ความชํานาญ
ในวิชาการหรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลการคนควาทางวิชาการหรือมีผลงานปรากฏเปนที่ยอมรับ
นับถือในวงการวิชาการหรือวิชาชีพโดยทั่วไป
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีแตงตั้งอาจารยบัณฑิตศึกษาโดยคําแนะนําของคณบดี
ขอ ๒๐ ใหอาจารยบัณฑิตศึกษาพนจากการเปนอาจารยบัณฑิตศึกษา เมื่อ
๒๐.๑ ตาย
๒๐.๒ ลาออก
๒๐.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดีมีมติใหถอดถอน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๒๑ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
๒๑.๑ อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณบดีแตงตั้งตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา ตั้งแตแรกเขา
จนกวาจะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาตามขอ ๒๑.๒ หรือขอ ๒๑.๓
๒๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษาที่คณบดีแตงตั้ง
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนํา และควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๒๑.๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษา
ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๑.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยบัณฑิต
ศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๑.๓ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษาที่คณะ
แตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการคนควาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
แผน ข
ขอ ๒๒ อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๒๒.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
มีวุฒิปริญญาเอกหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

๒๒.๑.๒ อาจารยผูสอน ตองเปน ผูไดรับปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโท
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัม พันธกัน มีประสบการณดานการสอน หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
๒๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๒๒.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงาน
เต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
๒๒.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํา
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิช านั้น หรือสาขาวิช าที่สัม พัน ธกัน และตองมีประสบการณใ นการทําวิจัยที่มิใ ชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปน ผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๒.๒.๓ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย อาจารยประจํา
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันตองมีความรูในเนื้อหา
และวิธีการสอบวิทยานิพนธ และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
๒๒.๒.๔ อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ
ดานการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

๒๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๒.๓.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีวุฒิปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงาน
เต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
๒๒.๓.๒ อาจารยผูสอน ตองเปน ผูไดรับปริญญาเอก หรือเปน ผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณ
ดานการสอนและมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก
๒๒.๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน
๒๒.๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก ต อ งเป น ผู ที่ ไ ด รั บ
ปริญญาเอกหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปน ผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๒.๔.๓ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย อาจารยประจํา
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีความรูในเนื้อหา
และวิธีการสอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
๒๒.๔.๔ อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ
ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ ๒๓ อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท
๒๓.๑.๑ ตองเปนผูที่ไดรับปริญญา ไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณ
ดานการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๓.๑.๒ กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบัน อุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ หรือ
ตําแหนงทางวิชาการตามขอ ๒๓.๑.๑ ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและหลักสูตรปริญญาเอก
๒๓.๒.๑ ตองไดรับปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัม พันธกัน มีประสบการณ
ดานการสอน และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๓.๒.๒ กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบัน อุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ หรือ
ตําแหนงทางวิชาการตามขอ ๒๓.๒.๑ ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น
ขอ ๒๔ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
๒๔.๑ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแล
นักศึกษาไดมากกวา ๕ คน ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย แตทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑๐ คน
๒๔.๒ อาจารยประจํา ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน
หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ใหนับรวม
นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
๒๔.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
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หมวดที่ ๖
การจัดการศึกษา
ขอ ๒๕ แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ
ที่นักศึกษาจะตองเรียนหรือดําเนินการใหแลวเสร็จและครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา
ขอ ๒๖ การลงทะเบียนเรียน
๒๖.๑ ใหนัก ศึกษาลงทะเบียนเรีย นในแตล ะภาคการศึก ษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๒๖.๒ ในภาคการศึก ษาปกติ นั กศึ กษาตอ งลงทะเบี ยนเรีย นรายวิ ช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ตองไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และตองไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นักศึกษา
มีหนวยกิตคงเหลือตามหลักสูตรนอยกวา ๔ หนวยกิต และ/หรือเหลือเฉพาะวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระหรือไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
๒๖.๓ ในภาคการศึกษาฤดูรอนจะลงทะเบียน ไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
๒๖.๔ ในภาคการศึก ษาแรกที่ เขา ศึกษาในมหาวิทยาลัย นั กศึก ษาลงทะเบีย น
เรียนรายวิชาตาง ๆ ต่ํากวา ๖ หนวยกิตไมได มิฉะนั้น จะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒๖.๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย
๒๖.๕.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย หมายถึง
การลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
๒๖.๕.๒ ให บั น ทึ ก ผลการประเมิ น รายวิ ช าลงในระเบี ย นเป น AU
เฉพาะผูที่มีเวลาเรียน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
๒๖.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต โดย “รายวิชาไมนับหนวยกิต”
หมายถึง รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ใหศึกษา
เพิ่มเติม โดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดระดับคะแนนเปน S โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
๒๖.๖.๑ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต
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๒๖.๖.๒ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ที่ไมมีพื้นฐานพอเพียงสําหรับ
การศึกษาในหลักสูตรที่เขาศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชานอกเหนือจาก
หลักสูตร เพื่อเปนพื้นฐานและจะตองสอบผาน โดยไดรับผลการประเมินระดับคะแนนเปน S
๒๖.๖.๓ ใหบัน ทึกผลการประเมิน รายวิช าลงในใบแสดงผลการศึกษา
เปน S หรือ U
๒๖.๗ นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันเปดภาคการศึกษา
จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๒๖.๘ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
๒๖.๘.๑ นัก ศึก ษาที่ ล งทะเบี ยนและเรี ย นครบตามแผนการเรี ย นแล ว
แตยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ ใหชําระคาธรรมเนียม
รักษาสภาพคาธรรมเนียม และคาบํารุงตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวทุกภาคการศึกษาจนกวาจะ
สําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
๒๖.๘.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๒๖.๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
ขอ ๒๗ การขอเพิ่ม และถอนรายวิชา
๒๗.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกนับตั้งแตวัน เปดภาคการศึกษาสําหรั บ
ภาคการศึกษาฤดูรอน
๒๗.๒ การขอถอนรายวิชา
๒๗.๒.๑ ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษาในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไมปรากฏ
ในระเบียน และใหไดรับเงินลงทะเบียนคืน
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๒๗.๒.๒ ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก ๒ สัปดาห นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึก
ระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน และจะไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน
๒๗.๒.๓ การถอนรายวิชาจะถอนไดไมเกิน ๒ สัปดาห กอนสอบปลายภาค
หากถอนรายวิชาหลังจาก ๒ สัปดาห กอนสอบปลายภาค ใหไดระดับคะแนน F และจะไมไดรับเงิน
ลงทะเบียนคืน
๒๗.๓ การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในขอ ๒๗.๑ และขอ ๒๗.๒ ตองไมขัดตอ
การลงทะเบียนเรียนในขอ ๒๖.๒ และขอ ๒๖.๓
๒๗.๔ การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ ๒๗.๑ ขอ ๒๗.๒
และขอ ๒๗.๓ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ ๒๘ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน แตมีความประสงค
ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนคราว ๆ ไป
๒๘.๑ นักศึกษาจะมีสิทธิลาพักการศึกษาได ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดีภายในชวงเวลาถอนรายวิชาเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ ดังตอไปนี้
๒๘.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๘.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใด
ที่เปนประโยชนตอการศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๒๘.๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทยแสดง
๒๘.๑.๔ มีความจําเปน สวนตัว ทั้งนี้ ตองศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑
ภาคการศึกษา
๒๘.๒ การลาพักการศึกษาตามขอ ๒๘.๑.๑ ใหเปน ไปตามความตองการของ
ราชการทหาร และการลาพักการศึกษาตามขอ ๒๘.๑.๒ ใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนที่ไดรับ การลา
พักการศึกษาตามขอ ๒๘.๑.๓ และขอ ๒๘.๑.๔ จะกระทํา ไดครั้ งละไมเกิ น ๒ ภาคการศึกษา
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ติดตอกัน ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดอีกไมเกิน ๑
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
๒๘.๓ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ใหนับระยะเวลาที่ลาพักอยู
ในระยะเวลาของการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ ๒๘.๑.๑
๒๘.๔ นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพัก
การศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมคารักษาสภาพการเปน นักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให
นักศึกษามาดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังเปดภาคการศึกษา
มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนักศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๒๘.๑.๑
๒๘.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาตองยื่น
คํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีกอนกําหนด
การลงทะเบียนไมนอยกวา ๑ สัปดาห
๒๘.๖ การลาพักการศึกษาที่ไมเปนไปตามขอ ๒๘.๑.๑ ถึงขอ ๒๘.๑.๔ ใหอยูใน
ดุลพินิจของอธิการบดี
๒๘.๗ การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณีตอไปนี้
๒๘.๗.๑ ถาวันที่ขอลาพักการศึกษาอยูในระหวาง ๒ สัปดาหแรก นับจาก
วันเปดภาคการศึกษา การศึกษาในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดจะไมปรากฏในระเบียน
๒๘.๗.๒ ถาวันที่ขอลาพักการศึกษาพนกําหนด ๒ สัปดาหแรก นับจาก
วันเปดภาคการศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึก
ระดับคะแนน W ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๒๙ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๒๙.๑ ตาย
๒๙.๒ ลาออก
๒๙.๓ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอหนึ่งขอใด ตามขอ ๑๔
๒๙.๔ ศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
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๒๙.๕ คณบดีสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๒๙.๕.๑ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๑๓
๒๙.๕.๒ ไมลงทะเบียนเรียน และ/หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
คาลงทะเบียนเรียน หรือคาบํารุงการศึกษาในเวลาที่กําหนด
๒๙.๕.๓ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการพักการศึกษา
๒๙.๕.๔ ไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนดไวในหมวดที่ ๗
๒๙.๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๓๐ การคืนสภาพการเปนนักศึกษา
๓๐.๑ นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไมมาลงทะเบียน กลับเขาเปนนักศึกษาได
หากมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ตองไมพนกําหนด ๑ ป
๓๐.๒ การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและ
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๓๐.๓ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา คาบํารุง
และคาลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๓๐.๔ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปน
นักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๑๓
ขอ ๓๑ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอคณบดี
ผานอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อนักศึกษา
ไดรับอนุมัตใิ หลาออก
ขอ ๓๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศึกษา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิช า หรือเปลี่ยนแผนการศึกษาในคณะเดียวกัน ไดเมื่อไดศึกษา
มาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ ๓๓ การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น
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๓๓.๑ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอื่นได
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติ
จากคณบดี โดยถือเกณฑ ดังนี้
๓๓.๑.๑ รายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด มิ ไ ด เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย
ในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้น
๓๓.๑.๒ รายวิช าที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น เปดสอน ตองมี
เนื้อหาที่เทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
๓๓.๑.๓ รายวิชาที่เปนประโยชนตอการศึกษา หรือการทําวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระของนักศึกษา
๓๓.๒ ใหนําหนวยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตางมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษา
กําลังศึกษาอยู
๓๓.๓ นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกําหนด
หมวดที่ ๗
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๓๔ การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจเปน
การสอบขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ตองประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ
การพิจารณาผลการสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนาตั้งแตตนภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผล
รายวิชาใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
ขอ ๓๕ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
๓๕.๑ การสอบประมวลความรู ใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข
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๓๕.๒ การสอบประมวลความรู ประกอบด ว ย การสอบขอ เขี ยน และหรื อ
การสอบปากเปลา การสอบขอเขียน ใหดําเนินการจัดสอบทุกหมวดวิช าในคราวเดียวกัน เพื่อวัด
ความสามารถและศักยภาพในการนําหลักวิชาการและประสบการณการเรียนไปประยุกตใช
๓๕.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบในการจัดสอบประมวลความรู
อยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ
๓๕.๔ นักศึกษาจะมีสิทธิขอสอบประมวลความรูได เมื่อสอบผานรายวิชาครบถวน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓๕.๕ นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ ตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยปรึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๓๕.๖ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู จํานวน ๓-๕ คน ตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอคณบดี โดยผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน ๔ สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
๓๕.๗ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของประธาน
กรรมการสอบ
๓๕.๘ ผูที่สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจมีสิทธิขอสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง ภายใน
๑ ป นับจากการสอบครั้งแรก มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๖ การสอบภาษาตางประเทศ
๓๖.๑ นักศึ กษาหลั กสูต รปริ ญญาเอกทุ กคน ต องสอบผา นภาษาต างประเทศ
อยางนอย ๑ ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบ
ของคณบดี
๓๖.๒ วิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามประกาศคณะ
หรือมหาวิทยาลัย
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ขอ ๓๗ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๓๗.๑ การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก ๑ และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒ เพื่อวัดวา
นั กศึ ก ษามี ค วามรู พื้ น ฐานและมี ความพร อ มในการทํ าวิ ทยานิ พนธ และเพื่ อมี สิ ท ธิ เสนอเค า โครง
วิทยานิพนธ
๓๗.๒ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร จั ด สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ อย า งน อ ย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๓๗.๓ การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบดวย การสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
๓๗.๔ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบั ติจํานวน ๓ - ๕ คน ตอคณบดีเ พื่อพิจ ารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่ง เปน ประธาน
กรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบ
ตอคณบดี โดยผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
๓๗.๕ นักศึกษาจะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวามีความรูพื้นฐานพรอมที่จะสอบได
๓๗.๖ นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๓๗.๗ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของประธาน
กรรมการสอบ
๓๗.๘ ผูที่สอบครั้งแรกไมผาน/ไมเปน ที่พอใจ มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง
ภายในเวลาไมเร็วกวา ๓๐ วัน นับจากวัน สอบครั้งแรก ผูที่สอบครั้งที่สองไมผาน/ไมเปนที่พอใจ
ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
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๓๗.๙ นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผาน โดยไดผลการประเมินระดับคะแนนเปน
S ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรตาง ๆ ตอไปนี้ โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา มิฉะนั้น
จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๓๗.๙.๑ หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก ๑ ภายใน ๓ ภาคการศึกษาปกติ
๓๗.๙.๒ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๑ ภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
๓๗.๙.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๒ ภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
๓๗.๙.๔ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๑ ภายใน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
๓๗.๙.๕ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๒ ภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๓๘ การประเมิน ผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา
โดยใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน
ดังนี้
ระดับคะแนน
คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
๔.๐
ดีเลิศ
(Excellent)
๓.๕
ดีมาก
(Very Good)
B+
B
๓.๐
ดี
(Good)
๒.๕
คอนขางดี
(Fairly Good)
C+
C
๒.๐
พอใช
(Fair)
๑.๕
คอนขางพอใช (Poor)
D+
D
๑.๐
ออน
(Very Poor)
F
๐
ตก
(Fail)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๓๙ การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาตางประเทศ การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
๓๙.๑ การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
ภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

ผลการศึกษา

S

สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)

U

สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
๓๙.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหผลการประเมินเปนระดับ

คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

ผลการศึกษา

P

ผาน (Pass)

F

ตก (Fail)

ขอ ๔๐ การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๔๐.๑ การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทําเมื่อสิ้น
แตละภาคการศึกษา
๔๐.๒ หนวยกิตสะสม คือ จํานวนหนวยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมดที่ไดรับคาระดับคะแนนตามขอ ๓๘
๔๐.๓ คาระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค
และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหทํา ดังนี้
๔๐.๓.๑ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของผลการศึกษา
แตละรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาไดรับเปนตัวตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิต รายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

๔๐.๓.๒ คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดรับเปนตัวตั้ง หารดวยหนวยกิต
สะสม
ขอ ๔๑ สภาพการเปนนักศึกษาและการเรียนซ้ํา
๔๑.๑ นักศึกษาที่ไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ต่ํากวา ๒.๕๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน หรือไดแ ตม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๕๐ จะพน สภาพ
การเปนนักศึกษา
๔๑.๒ เมื่อสิ้น ภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาที่ไดแตม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๒.๕๐ ขึ้นไป แตต่ํากวา ๓.๐๐ จะตองทําแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหได ๓.๐๐ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
๔๑.๒.๑ สองภาคการศึ ก ษาถัด ไป สํ าหรับ นัก ศึก ษาประกาศนี ยบั ต ร
บัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๔๑.๒.๒ หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาถั ด ไป สํา หรั บนั ก ศึ กษาปริญ ญาโทและ
นักศึกษาปริญญาเอก
๔๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาไดแตม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๕๐ ขึ้นไป
แตต่ํากวา ๓.๐๐ ใหมีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นใหนับทุกภาคการศึกษา
๔๑.๔ นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ํา
๔๑.๕ นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการประเมิน
การศึกษาเปนระดับ คะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียน
เรียนวิชาอื่นแทนได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔๑.๖ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแลว มิได
ยกเวนการเรียนซ้ําตามความในขอ ๔๑.๔ หรือขอ ๔๑.๕

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๔๒ การเทียบโอนหนวยกิต ใหเปน ไปตามประกาศวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔๒.๑ เทียบโอนหนวยกิตที่ไดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่เปน
นักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน ๕ ปการศึกษา นับจาก
ปการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น กระทําไดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณบดี โดยแตละรายวิชาที่ขอเทียบโอนตองไดแตมระดับคะแนนไมต่ํากวา ๓.๐
รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางมหาวิทยาลัยเทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไมนับรวมวิชาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ
๔๒.๒ รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และ
ระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
๔๒.๓ หนวยกิตที่ไดจากการเขารวมศึกษาขณะเปน นักศึกษาพิเศษ ไมสามารถ
เทียบโอนได
ขอ ๔๓ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงาน
การคนควาอิสระของผูอื่น
๔๓.๑ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวยการสอบของนักศึกษา
๔๓.๒ การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควาอิสระของผูอื่น
หรือใหผูอื่น จัดทําใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบ ในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อแตงตั้งกรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแกกรณี ดังตอไปนี้
๔๓.๒.๑ กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ใหถือวา
เปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
๔๓.๒.๒ กรณี ที่ ต รวจสอบพบ เมื่ อ ได มี ก ารอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาไปแล ว
ใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวดที่ ๘
การทําและการสอบวิทยานิพนธ
ขอ ๔๔ วิทยานิพนธ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ไดจากการศึกษา คนควา
วิจัย หรือสํารวจ อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
ไดกําหนดไว นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกตองทําวิทยานิพนธ
ขอ ๔๕ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีองคประกอบ ดังนี้
๔๕.๑ วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑ คน
ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีก ๑ คน
๔๕.๒ วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑ คน
ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน ๒ คน
๔๕.๓ กรณีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ใหมี
อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําเปนอาจารยที่ปรึกษารวมอยางนอย ๑ คน
ขอ ๔๖ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทํา
การสอบวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
มีจํานวนและองคประกอบ ดังนี้
๔๖.๑ วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ใหมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมเกิน ๔ คน
แตไมต่ํากวา ๓ คน ประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอย ๑ คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบ
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
๔๖.๒ วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน ๕ คน
ประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย ๑ คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๔๗ การเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต ในภาคการศึกษานั้น และดําเนินการ ดังนี้
๔๗.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธตองสอบ
วัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจแลว
๔๗.๒ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ๒ ตองศึกษารายวิช าตามแผน
การเรียนมาแลวไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๔๗.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจแลว
และตองสอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ
๔๗.๔ การพิจารณาหัว ขอและเคาโครงวิทยานิพ นธ ใหเปน ไปตามขั้น ตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
๔๗.๕ หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่จะเสนอขออนุมัติ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และให
นําผลการพิจารณาเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
๔๗.๖ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงวิทยานิพ นธที่ไดรับ
อนุ มั ติ แ ล ว หากเป น การเปลี่ ย นแปลงหั ว ข อวิ ท ยานิ พนธ หรือ สาระสํา คั ญ ของวิ ท ยานิ พนธ ให
การประเมินผลวิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียน
และยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและ
เคาโครงวิทยานิพนธครั้งสุดทาย
ขอ ๔๘ การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธและการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาโทสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาเอกสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธ
๔๘.๑ นักศึกษาตองยื่นคํารองพรอมหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธโดยยอตามรูปแบบ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๕ ชุด ตอคณะ กอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย ๕ วันทําการ และ
เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ใหทราบโดยทั่วกัน
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๔๘.๒ การสอบหั วขอ และเคาโครงวิ ทยานิพ นธ ต องดํา เนิน การใหแ ล วเสร็ จ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ยื่น คํารองขอสอบวิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธที่เสนอ มิฉะนั้น จะตองเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม
๔๘.๓ ใหประธานการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธไปยังคณะหลังจากเสร็จสิ้น การสอบ ถาผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธผาน
คณะจะประกาศอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหทราบทั่วกัน แตถาตองมีการปรับปรุงแกไข
ใหนักศึกษาดําเนิน การแกไขแลวเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ และเสนอตอคณะภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแตวันสอบ
๔๘.๔ การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธ และเสนอแนวทางการแกไขปญหาอันจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จ
ในการทําวิทยานิพนธมากขึ้น นักศึกษาตองสอบความกาวหนาวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ นักศึกษาจะขอสอบความกาวหนาวิทยานิพนธไดตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ ในหลักสูตรนั้น
๔๘.๕ ให ป ระธานการสอบวิ ท ยานิ พ นธ รายงานผลการสอบความก า วหน า
วิทยานิพนธไปยังคณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
๔๘.๖ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองแจงผลการประเมิน ความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธไปยังคณะ กอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ขอ ๔๙ การสอบวิทยานิพนธ
๔๙.๑ นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธได เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จ
เรียบรอยแลวและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอนุญาตใหสอบและเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
๔๙.๑.๑ ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธแ ลว ไมนอยกวา
๑๒๐ วัน
๔๙.๑.๒ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
๔๙.๑.๓ ไดรับความเห็น ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหขอ
สอบวิทยานิพนธได
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๔๙.๒ การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ
๔๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท นักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปนเวลา
ไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ
๔๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบ เปนเวลา
ไมนอยกวา ๓๐ วันทําการ
๔๙.๒.๓ ยื่นคํารองขอสอบ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด จํานวน ๕ ชุด พรอมทั้งวิทยานิพนธฉบับสอบ จํานวนเทากับกรรมการสอบเพื่อคณะ
จะไดดําเนินการจัดสงใหกรรมการสอบ และอีก ๑ เลม เพื่อใหคณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาตองแกไข
รูปแบบใหถูกตองตามที่คณะไดตรวจสอบและเสนอแนะ
๔๙.๒.๔ เมื่อไดรบั อนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ คณะจะประกาศกําหนดวัน
เวลา และสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกันลวงหนากอนสอบ ๗ วัน
๔๙.๓ การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย นักศึกษา
และผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะกําหนด
ในคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิในการสอบถาม เวนแต
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
๔๙.๔ ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้
๔๙.๔.๑ ระดับปริญญาโท ใหถือตามเกณฑในขอ ๔๖.๑
๔๙.๔.๒ ระดับปริญญาเอก ใหถือตามเกณฑในขอ ๔๖.๒
ขอ ๕๐ การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
๕๐.๑ เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็ จสิ้น ใหค ณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑ ดังนี้
๕๐.๑.๑ “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธและ
ตอบขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติม
สาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงคณะไดทันที
๕๐.๑.๒ “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถ
แสดงผลงานวิทยานิพ นธ หรือตอบข อซักถามใหเปน ที่พ อใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
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ไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุง
วิทยานิพนธในระดับปริญญาโท ตองไมเกิน ๖๐ วัน และในระดับดุษฎีบัณฑิตตองไมเกิน ๙๐ วัน
นับจากวันสอบวิทยานิพนธ
๕๐.๑.๓ “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถาม
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระ
ของวิทยานิพนธที่ตนไดทํา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหม
ไดอีก ๑ ครั้ง
๕๐.๒ กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามการตัดสิน ผลการสอบวิทยานิพ นธ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนกรณีสอบ “ผานโดยมี
เงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
ใหมทั้งหมด
๕๐.๓ ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบไปยังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห นับจากวันสอบ
ขอ ๕๑ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ
๕๑.๑ ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตร
ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตร ใหนักศึกษาแจงความประสงคเปนกรณีพิเศษ ผานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๕๑.๒ รูปแบบการจัดทํารูปเลม ใหเปนไปตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิต
วิทยาลัย
ขอ ๕๒ นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ครบถวนทุกคน จํานวน ๕ เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอตามแบบที่
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กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวัน อนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอผูกพัน
ตองมอบวิทยานิพนธใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ ๕๓ การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ
ในกรณี ที่ บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยไม ได รั บเล มวิ ทยานิ พนธ ฉบั บสมบู รณ พร อมแผ นบั นทึ กข อมู ล
วิทยานิพนธครบถวนภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน สําหรับปริญญาโท และ ๙๐ วัน สําหรับปริญญาเอก
หลังจากวัน สอบวิทยานิพนธผาน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมิน ผลวิทยานิพนธ
ที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษา
ตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
ขอ ๕๔ ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธแลว แตยังไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิต
วิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษานักศึกษา
จะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ ๕๓
ขอ ๕๕ วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษา
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเรื่องนั้น ๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหา
หรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กรณีที่การทําวิทยานิพนธไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดยไดรับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ
หมวดที่ ๙
การทําและการสอบการคนควาอิสระ
ขอ ๕๖ การคนควาอิสระ เปนการคนควาอิสระของนักศึกษา ภายใตการกํากับ ดูแลของอาจารย
ที่ปรึกษา การคนควาอิสระอาจจะทําในรูปของวิจัย การประยุกตทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ชุดการสอน ชุดฝกอบรม กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ การรวบรวมและวิเคราะหงานวิชาการ หรือการสราง
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเห็นสมควร
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ขอ ๕๗ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ประกอบดวย อาจารยบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑
หรือ ๒ คน ที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่แนะนําและควบคุมการทําการคนควาอิสระ
ขอ ๕๘ คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งขึ้น
เพื่อทําการสอบการคนควาอิสระ จํานวนไมเกิน ๔ คน แตไมต่ํากวา ๓ คน ประกอบดวย อาจารย
ประจํา อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่
สัมพันธกันอยางนอย ๑ คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบ และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
ขอ ๕๙ การเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงการคน ควาอิสระได ตองลงทะเบียนการคนควาอิสระ
ในภาคการศึกษานั้นและดําเนินการ ดังนี้
๕๙.๑ ตองศึกษารายวิช ามาแลวไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต และตองมีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๕๙.๒ การพิจารณาหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
๕๙.๓ หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่จะเสนอขออนุมัติตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา แลวจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และใหนําผลการพิจารณา
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
๕๙.๔ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่ไดรับ
อนุมัติแลว หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอ และเคาโครงการคนควาอิสระหรือสาระสําคัญของหัวขอ
และเคาโครงการคนควาอิสระ ใหการประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับ
คะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม โดยให
นับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระครั้งสุดทาย
ขอ ๖๐ การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
๖๐.๑ การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติหัวขอ
และเคาโครงการคนควาอิสระที่เสนอ มิฉะนั้น ตองดําเนินการเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม
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๖๐.๒ ให ป ระธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหั ว ข อ และ
เคาโครงการคนควาอิสระตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดําเนินการอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ แตถาตองมี
การปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผานอาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันสอบ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแจงบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานคณะ
ขอ ๖๑ การเรียบเรียงการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามคูมือการจัดทํารายงานการคนควาอิสระ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖๒ การสอบการคนควาอิสระ
๖๒.๑ นักศึกษามีสิทธิขอสอบการคน ควาอิสระได เมื่อนักศึกษาทําการคน ควา
อิสระเรียบรอยแลว และเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
๖๒.๑.๑ ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระแลวไมนอยกวา
๓๐ วัน
๖๒.๑.๒ มีคุณสมบัติครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
๖๒.๑.๓ ได รับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ปรึ กษาการคน คว า อิส ระ
ใหขอสอบการคนควาอิสระได
๖๒.๒ การยื่น คํารองขอสอบการคนควาอิสระ นักศึกษาตองยื่น คํารองขอสอบ
กอนวันสอบเปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูป แบบที่ม หาวิทยาลัย
กําหนด จํานวน ๓ ชุด เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
ใหทราบโดยทั่วกันลวงหนากอนสอบ ๗ วัน
๖๒.๓ การสอบการคน ควาอิสระ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย
ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะ
กําหนดในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิในการสอบถาม
เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
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ขอ ๖๓ การตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระ
๖๓.๑ เมื่อการสอบการคนควาอิสระเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบการคนควา
อิสระอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินการสอบการคนควาอิสระตามเกณฑ ดังนี้
๖๓.๑.๑ “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการคนควาอิสระ
และตอบขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ไมตองมีการแกไขหรือ
เพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงคณะได
๖๓.๑.๒ “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถ
แสดงผลงานการคนควาอิสระ หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบการคนควา
อิสระไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติม
สาระสํ า คั ญ และ/หรื อ เรี ย บเรี ย งการค น คว า อิ ส ระ ตามที่ ค ณะกรรมการสอบการค น คว า อิ ส ระ
เสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษา
จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงการคนควาอิสระตองไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันสอบการคนควาอิสระ
๖๓.๑.๓ “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงาน
การคนควาอิสระ ใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ และ/หรือไมสามารถตอบ
ขอซักถามของคณะกรรมการสอบการคน ควา อิสระได ซึ่งแสดงวานัก ศึกษาผูนั้ น ไมมีความเขาใจ
อยางถองแทถึงสาระของการคนควาอิสระที่ตนไดทํา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหมไดอีก ๑ ครั้ง
๖๓.๒ กรณีที่นักศึกษาไมปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระของ
คณะกรรมการสอบการคน ควาอิสระภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนการสอบ “ผานโดยมี
เงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการ
ลงทะเบียนการคนควาอิสระและจัดทําการคน ควาอิสระภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มตน ขั้น ตอน
การทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
๖๓.๓ ใหประธานการสอบการคนควาอิสระรายงานผลการสอบไปยังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรผานคณะ และบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห นับจากวันสอบ
ขอ ๖๔ นักศึกษาตองสงผลงานการคน ควาอิสระฉบับสมบูรณที่มีรายชื่อคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระครบถวนทุกคน จํานวน ๓ เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

และบทคัดยอตามรูปแบบที่กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณี
ที่นักศึกษามีขอผูกพันตองมอบรายงานการคน ควาอิสระใหแ กหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยัง
หนวยงานนั้นดวย
ขอ ๖๕ การยกเลิกผลการสอบการคนควาอิสระ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พรอมแผนบันทึก
ขอมูลการคนควาอิสระครบถวนภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน หลังจากวันสอบการคน ควาอิสระผาน
บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปน
ระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอน
การทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
ขอ ๖๖ นักศึกษาที่สอบการคนควาอิสระแลว แตยังไมสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ ๖๕
ขอ ๖๗ การคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว จึงจะถือวาเปนการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณและใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในผลงานการคนควาอิสระเปนของคณะ นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระเรื่องนั้น ๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลการศึกษา
ไปใช เพื่ อประโยชน อื่น ให เป นไปตามหลั กเกณฑแ ละวิธี การที่ มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด กรณีที่ การทํ า
การคนควาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดยไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ
หมวดที่ ๑๐
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขอ ๖๘ การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ครบถวน ดังนี้

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

๖๘.๑ ศึกษารายวิช าครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และสอบผานตามเกณฑที่
กําหนดในหมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
๖๘.๒ สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไข และหลักเกณฑที่กําหนด
ในขอ ๓๖
๖๘.๓ มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กําหนด ตามหลักสูตรระดับบัณฑิต
ดังนี้
๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองเรียนครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
๒) ปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปากเปลา
ขั้นสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ( Proceeding)
- แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุม วิช าการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดว ยข อ เขี ยนและหรือ ปากเปล า ในสาขาวิ ช านั้ น
ตองสอบการคนควาอิสระผาน/เปนที่พอใจ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

๓) ปริญญาเอก
- แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปน
ผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ
ซึ่งจะตองประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิม พ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิม พ
หรืออยางนอยดําเนินการใหมีผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review ) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น
- แบบ ๒ ศึก ษารายวิ ช าครบถว นตามที่กํ าหนดในหลั กสู ต ร
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผาน
ภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑแ ละเงื่อนไขที่ม หาวิทยาลัยกําหนด สอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสงพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๖๘.๔ สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ / การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ที่จัดพิมพ
ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๖๘.๕ กรณีท่เี รียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
๖๘.๖ ระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดในขอ ๑๓
๖๘.๗ ปฏิบัติตามขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร
ขอ ๖๙ การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๘ ง
๖๙.๑
๖๙.๒
๖๙.๓
๖๙.๔
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เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ ๖๘
ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยครบถวน
ชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัย หรือองคกรใด ๆ ในมหาวิทยาลัย
เปนผูไมอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือระหวางการพิจารณา

ความผิด
๖๙.๕ มีความประพฤติเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

