
เปรียบเทียบขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา " ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ " 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา " ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ..... " 

 

 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับน้ีสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

รวมท้ังหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหม และ

นักศึ กษา ทุกคน ท่ีมี สถานภาพ เป น นักศึ กษาระดั บ บัณฑิ ตศึ กษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล  และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

       และใหใชบังคับยอนหลังกับหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาท่ีดําเนินการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กอนท่ีขอบังคับน้ีจะมีผลใชบังคับ 

เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนมากข้ึน 

 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  

        (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        (๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ขอ ๔  ในขอบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล 

“สวนงาน” หมายความวา คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย ท่ีมีการเรียนการ

สอน 

 

 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี  

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล  

 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล  

 “สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาเขต สถาบัน วิทยาลัย ศูนย หรือ

สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน รวมท้ังโครงการจัดตั้ง ท่ีมีการเรียนการสอน 

  “กระทรวง” หมายความวา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 



๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดี หรือผูอํานวยการสวนงานท่ีมกีาร

เรียนการสอน 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการท่ีไดรับ

แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการและพัฒนา

หลักสูตร 

 

“ประธานหลักสูตร” หมายความวา ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

“นั กศึ กษา” หมายความว า นั กศึ กษา ระดั บ บั ณฑิ ตศึ กษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 “ผูทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความวา ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการ ตําแหนง

นักวิจัย แตมีคุณสมบัติท่ีกําหนดตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมายจากบัณฑิต

วิทยาลัย   

“ผู เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดลท้ังท่ีอยูในสายวิชาการและไมอยูในสายวิชาการ ผูท่ีมีความรู

ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณสูงในสาขาวิชาน้ันๆ โดยไมตองพิจารณาดาน

คุณวุ ฒิและตํ าแหน งทางวิชาการ แต ต องได รั บการแต งตั้ งจากสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด และ

แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้งดวย 

 

“นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 

สายวิชาการ ตําแหนงนักวิจัย 

 “หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดีหรือผูอํานวยการสวนงานท่ีมี

การเรียนการสอน   

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการท่ีไดรับ

แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการและพัฒนา

หลักสูตร 

 “ประธานหลักสูตร” หมายความวา ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร 

 “นั กศึ กษา” หมายความว า  นั กศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ตศึ กษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “ผูทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความวา ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจํา

ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูท่ีมิไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสาย

วิชาการตําแหนงนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล แตมีคุณสมบัติท่ีกําหนดตามภาระ

งานท่ีไดรับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 “อาจารยประจํา” หมายความวา บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

 ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน หรือหลักสูตรความรวมมือ 

อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย กับอาจารยประจําของสถาบันอ่ืนใหถือเปน

อาจารยประจําในความหมายตามขอบังคับน้ี  

 “อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

 

  “นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความวา นักวิจัยตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงของ

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงนักวิจัย  



๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

“บัณฑิตศึกษา” หมายความวา การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง   

(การศึกษาหลังปริญญาโท)  และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล 

“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาตางๆในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

สภามหาวิทยาลัยมหิดลใหความเห็นชอบและไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

“สถาบันอ่ืน”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศท่ีรวม

รับผิดชอบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยมหิดลในลักษณะเปนหลักสูตรรวม หรือ

หลักสูตรความรวมมือ 

 “หลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ท่ีรวมมือจัดการเรียนการสอนกับสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูให

ปริญญา หรือสถาบันอ่ืนเปนผูใหปริญญา หรือผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากทุก

สถาบันท่ีรวมมือกัน    

 “หลักสูตรความรวมมือ” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัย มหิดลท่ี

ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนในการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัย   

 “บัณฑิ ตศึ กษา” หมายความว า การจั ดการศึ กษาในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ระดับปริญญาโท

และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 “หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย    

 

 

 

 

          “หลักสูตรร วมกับสถาบันอ่ืน” หมายความว า หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยท่ีรวมมือจัดการเรียนการสอนกับสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัย

เปนผูใหปริญญา หรือสถาบันอ่ืนเปนผูใหปริญญา หรือผูศึกษาอาจไดรับ

ปริญญาจากทุกสถาบันท่ีรวมมือกัน 

 “หลักสูตรความรวมมือ” หมายความวา หลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ี

ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนในการจัดการเรียนการสอน และ

การวิจัย 

 “รูปเลมวิทยานิพนธ” หมายความวา การจัดทําวิทยานิพนธในรูปแบบ

ดิจิทัล 

  “รูปเลมสารนิพนธ” หมายความวา การจัดทําสารนิพนธในรูปแบบ

ดิจิทัล  

ขอ ๕  เพ่ือใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 

ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่ง

ปฏิบัติการไดโดยท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี 

 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมี

อํานาจวินิจฉัย สั่งการใหปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร และคําสั่งการของ

อธิการบดีถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 



๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

  เ พ่ือใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวิธีปฏิบัตใินรายละเอียดเพ่ิมเตมิ

และสั่งปฏิบัติการไดโดยท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 

ขอ ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี 

         ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี  ใหอธิการบดีมี

อํานาจวินิจฉัย สั่งการใหปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร  และคําสั่งการของ

อธิการบดีถือเปนท่ีสิ้นสุด 

กําหนดไวในขอ ๕ แลว  

หมวด  ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

สวนท่ี ๑  

บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษามีสามระบบ ดังน้ี 

        (๑) ระบบทวิภาค  

        (๒) ระบบไตรภาค  

        (๓) ระบบจตุรภาค  

อาจมีหลักสูตรท่ีจัดการศึกษานอกเหนือจากวรรคแรกได โดยตองแสดง

รายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ัน รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียง

หนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

 

ขอ ๗  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค หรือระบบหนวยการศึกษา 

(Module)  

 คณะท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืนใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ

การศึกษาน้ัน  รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค

ไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

ขอ ๗ การจัดการศึกษาตามขอ ๖ อาจออกแบบวิธีการเรียนการสอนโดย

แบงชวงการศึกษาตามหัวขอการศึกษาท่ีมีปริมาณการเรยีนรู (ระบบหนวย

การศึกษา (Module)) เทียบเทาระบบทวิภาค ระบบไตรภาคหรือระบบ

จตุรภาคแลวแตกรณี 

 



๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

        ระบบหนวยการศึกษา (Module) คือ ระบบท่ีแบงชวงการจัดการ

เรียนการสอนใหเปนไปตามหัวขอการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู 

จํานวนช่ัวโมงและจํานวนหนวยกิตเทียบเทากับเกณฑกลางของระบบ

ทวิภาค 

 

ขอ ๗ วรรคสอง 

ระบบทวิภาค คือระบบท่ี ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  

สัปดาห  สวนภาคฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละหลักสตูร โดย

ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ

การศึกษาภาคปกติ  หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน  เชน ระบบไตร

ภาค  หรือระบบจตุรภาค ก็ได โดยใหถือแนวทางดังน้ี..... 

ขอ ๘ การคิดหนวยกิต  สําหรับแตละรายวิชา 

        ๘.๑ ระบบทวิภาค 

๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย

ปญหาไมนอยกวา ๑๕  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ 

หนวยกิต 

๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 

๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๘.๑.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอย

กวา ๔๕  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 

๘.๑.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

สวนท่ี ๒ 

ระบบทวิภาค 

ขอ ๘ ระบบทวิภาค เปนระบบท่ีหน่ึงปการศึกษา แบงออกเปนสองภาค

การศึกษาปกติ โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 

๑๕ สัปดาหและอาจจัดใหมีภาคฤดูรอนไดตามความจําเปนของแตละ

หลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียง

กันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

 

ขอ ๙ หนวยกิตของรายวิชาในระบบทวิภาค ใหคํานวณตามปริมาณ

การศึกษา โดยหน่ึงหนวยกิตเทากับปริมาณการศึกษา ดังน้ี  

(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไม

นอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

 

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  

(๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  

(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ท่ีใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  

 

 



๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

          ๘.๑.๕ วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอย

กวา ๔๕  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 

(๕) วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 

๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

  

ขอ ๗ วรรคสาม 

ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษา  แบงออก เปน ๓  ภาคการศึกษาปกติ  

๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 

 

๘.๒ ระบบไตรภาค 

 

              ๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี   ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย

ปญหาไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  

หนวยกิต    

             ๘.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ   ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 

๒๔  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 

     ๘.๒.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝก ไมนอย

กวา ๓๖  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 

             ๘.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา ๓๖  ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

              ๘.๒.๕ วิทยานิพนธ  หรือ สารนิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควา  

ไมนอยกวา ๓๖  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต           

สวนท่ี ๓ 

ระบบไตรภาค 

ขอ ๑๐ ระบบไตรภาค เปนระบบท่ีหน่ึงปการศึกษา แบงออกเปนสามภาค

การศึกษาปกติ โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 

๑๒ สัปดาห 

ขอ ๑๑ หนวยกิตของรายวิชาในระบบไตรภาค ใหคํานวณตามปริมาณ

การศึกษา โดยหน่ึงหนวยกิตเทากับปริมาณการศึกษา ดังน้ี 

            (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไม

นอยกวา ๑๒ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  

 

 (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๒๔ 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  

 (๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๓๖ 

ช่ัวโมงตอภาคการศกึษาปกติ  

 (๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา ๓๖ ช่ัวโมงตอภาค

การศกึษาปกติ  

 (๕) วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอย

กวา ๓๖ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ  

 

 



๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

ขอ ๗ วรรคสี ่

ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สัปดาห 

 

 

๘.๓ ระบบจตุรภาค  

            ๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี   ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย

ปญหาไมนอยกวา ๑๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ 

หนวยกิต 

    ๘.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัต ิ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 

๒๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 

    ๘.๓.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม   ท่ีใชเวลาฝก ไมนอย

กวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต  

      ๘.๓.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

  ๘.๓.๕ วิทยานิพนธ  หรือ สารนิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ไม

นอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 

สวนท่ี ๔ 

ระบบจตุรภาค 

ขอ ๑๒ ระบบจตุรภาค เปนระบบท่ีหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปนสี่ภาค

การศึกษาปกติ โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 

๑๐ สัปดาห 

ขอ ๑๓ หนวยกิตของรายวิชาในระบบจตุรภาค ใหคํานวณตามปริมาณ

การศึกษา โดยหน่ึงหนวยกิตเทากับปริมาณการศึกษา ดังน้ี 

 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไม

นอยกวา ๑๐ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ  

 

               (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๒๐ 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  

               (๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๓๐ 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

             (๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษาปกต ิ

             (๕) วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 

๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

หมวด  ๒ 

หลักสูตร 

 

หมวด  ๒ 

หลักสูตร 

สวนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๙  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังน้ี 

 

 

ขอ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

          (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

          (๒) หลักสูตรปริญญาโท 

          (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง   

          (๔) หลักสูตรปริญญาเอก  

 

 

              

 

  ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง มิใชเปนสวนหน่ึงของ

หลักสูตรปริญญาโท เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความ

ชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมีความรูความเช่ียวชาญสามารถ

ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

 

ขอ ๑๐ โครงสรางของหลักสูตร 

 ๑๐ .๑  หลั ก สู ต รประกาศนี ย บัต ร บัณฑิต  และหลั กสู ตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม

นอยกวา ๒๔ หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิตระบบ

ไตรภาค หรือไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิตระบบจตุรภาค 

สวนท่ี ๒ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ขอ ๑๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง มิใชเปนสวนหน่ึงของ

หลั กสู ตรปริ ญญาโท เน นการพั ฒนานั ก วิ ชาการและนั ก วิ ชา ชี พ 

ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมีความรูความเช่ียวชาญ

สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน  

 

 

ขอ ๑๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิตในระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๓๐ หนวย

กิตในระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิตในระบบจตุรภาค 

 



๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

              

 

๙.๒ หลักสูตรปริญญาโท  เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  เนนการพัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา

ตางๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมได

อยางมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา

ทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนได

อยางตอเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร 

ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๔๕ หนวย

กิตระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๕๔ หนวยกิตระบบจตุรภาค โดยแบง

การศึกษาเปน  ๒  แผน  คือ 

      แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทํา

วิทยานิพนธ   การศึกษาตามแผน ก มี ๒ แบบ คือ 

 แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา  

๓๖ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตระบบไตรภาค 

หรือไมนอยกวา ๕๔ หนวยกิตระบบจตุรภาค และอาจกําหนดใหเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได โดยไมนับหนวย

กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

สวนท่ี ๓ 

หลักสูตรปริญญาโท 

ขอ ๑๗ หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เนนการพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดย

กระบวนการวิจัย เพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ 

รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 

เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง 

มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตความรูใหมเพ่ือ

การพัฒนางานและสังคม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

ขอ ๑๘ หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม

นอยกวา ๓๖ หนวยกิตในระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตใน

ระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๕๔ หนวยกิตในระบบจตุรภาค โดยแบง

การศึกษาเปน ๒ แผน คือ 

 

(๑) แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทํา

วิทยานิพนธ การศึกษาตามแผน ก มี ๒ แบบ คือ 

(๑.๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอย

กวา ๓๖ หนวยกิต ในระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตในระบบ

ไตรภาค หรือไมนอยกวา ๕๔ หนวยกิตในระบบจตุรภาค และอาจกําหนดให

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได โดยไมนับ

หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 



๑๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาตามจํานวน

หนวยกิต ในแตละระบบการศึกษา ดังน้ี 

ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา

๑๒ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 

๑๕ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 

๑๘ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไม

ตองทําวิทยานิพนธ แตตองทําสารนิพนธ จํานวนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต 

และไมเกิน ๖ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๔ หนวยกิต และไม

เกิน ๘ หนวยกิตระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๕ หนวยกิต และไมเกิน ๙ 

หนวยกิตระบบจตุรภาค 

       หลักสูตรใดท่ีจะเปดสอนแผน ข ตองเปดสอนแผน ก ควบคูกันไปดวย 

(๑.๒) แบบ ก ๒  ทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชาตาม

จํานวนหนวยกิตใน แตละระบบการศึกษา ดังน้ี 

(๑.๒.๑) ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไม

นอยกวา ๑๒ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

(๑.๒.๒) ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไม

นอยกวา ๑๕ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

(๑.๒.๓) ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไม

นอยกวา ๑๘ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

(๒) แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไม

ตองทําวิทยานิพนธ  แตตองทําสารนิพนธ จํานวนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต

และไมเกิน ๖ หนวยกิตในระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๔ หนวยกิตและ

ไมเกิน ๘ หนวยกิตในระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๕ หนวยกิตและไม

เกิน ๙ หนวยกิต ระบบจตุรภาค 

หลักสูตรใดท่ีจะเปดสอนแผน ข ตองเปดสอนแผน ก ควบคูกันไปดวย 

 

 

๙.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เปนหลักสูตรสําหรบั

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง

มิใชเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก เนนการพัฒนานักวิชาการและ

นักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือใหมีความรูความ

เช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หากตองการ

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา 

 

สวนท่ี ๔ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ขอ ๑๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา มี

ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง มิใชเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก เนน

การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

เพ่ือใหมีความรูความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

           ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หาก

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

เขาศึกษา 

 



๑๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปหรือ

เทียบเทาปริญญาโท  สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน 

๑๐.๑ หลั กสู ตรประกาศนี ย บัตร บัณฑิต  และหลั กสู ตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม

นอยกวา ๒๔ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิตระบบ

ไตรภาค หรือไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิตระบบจตุรภาค 

          ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปหรือ

เทียบเทาปริญญาโท สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน 

ขอ ๒๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิตในระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๓๐ 

หนวยกิตในระบบไตรภาค หรอืไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิตในระบบจตุรภาค 

 

 

 

๙.๔ หลักสูตรปริญญาเอก  เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมี

ความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให

สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ สามารถตีพิมพผลงานใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  รวมท้ังมีความสามารถในการ

สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการ

ศาสตร ท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตร อ่ืนไดอยางตอเน่ือง มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน  ๒  แบบ โดย

เนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง  คือ 

  แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทํา

วิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม  และอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเตมิ

สวนท่ี ๕ 

หลักสูตรปริญญาเอก 

ขอ ๒๑ หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถ

ระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิก

แสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ มุงใหมีความสามารถในการคนควาวิจัย

เพ่ือสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการ

พัฒนางาน สังคมและประเทศ สามารถตีพิมพผลงานในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรค จรรโลง

ความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญ

กับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

ขอ ๒๒ หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัย

เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

(๑) แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทํา

วิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม และอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเตมิ

 



๑๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมี

ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ี 

แบบ ๑.๑  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

ระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตระบบจตุรภาค 

แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ 

ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๙๐ หนวยกิต 

ระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๑๐๘ หนวยกิตระบบจตุรภาค 

     ท้ังน้ีวิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑  และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐาน

และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี

คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษา

งานรายวิชาเพ่ิมเติม  ดังน้ี 

  แบบ ๒.๑  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ 

และศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหนวยกิต ในแตละระบบการศึกษา ดังน้ี 

 

ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา๓๖ หนวยกิต และ

ตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต 

และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕๔ หนวยกิต 

และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต 

 

หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต   แตจะตอง

มีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

(๑.๑) แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทํา

วิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิตในระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๖๐ 

หนวยกิตในระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตในระบบจตุรภาค 

(๑.๒) แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทํา

วิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตในระบบทวิภาค หรือไมนอยกวา ๙๐ 

หนวยกิตในระบบไตรภาค หรือไมนอยกวา ๑๐๘ หนวยกิตในระบบจตุรภาค 

ท้ังน้ีวิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐาน

และคุณภาพเดียวกัน 

(๒) แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทํา

วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและ

วิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(๒.๑) แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทํา

วิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหนวยกิตในแตละระบบ

การศึกษา ดังน้ี 

(๒.๑.๑) ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ 

หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

(๒.๑.๒) ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๕ 

หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

(๒.๑.๓) ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 

๕๔ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต 



๑๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

  แบบ ๒.๒  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ  

และศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหนวยกิตในแตละระบบการศึกษา ดังน้ี 

 

                   ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และ

ตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

                  ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต และ

ตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

                  ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๙๐ หนวยกิต 

และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต 

       ท้ังน้ีวิทยานิพนธตามแบบ ๒ .๑  และแบบ ๒ .๒ จะตองมี

มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

(๒.๒) แบบ ๒.๒  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทํา

วิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหนวยกิตในแตละระบบ

การศึกษา ดังน้ี 

(๒.๒.๑) ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ 

หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

(๒.๒.๒) ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๖๐ 

หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

(๒.๒.๓) ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 

๙๐ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต 

ท้ังน้ีวิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐาน

และคุณภาพเดียวกัน 

 

ขอ ๑๑ ประเภทของหลักสูตร   หลักสูตรแบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 

 ๑๑ .๑ หลักสูตรปกติ  (Regular Program)  หมายถึง  หลักสูตร

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงท่ีใชภาษาไทยเปนสื่อหลักในการเรียนการสอน 

และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการ

สอนดวยก็ได 

        ๑๑ .๒ หลักสูตรนานาชาติ  (International Program) หมายถึง 

หลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ท่ีมีองคความรูและเน้ือหาสาระท่ีมีความ

เปนสากล  และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ  เพ่ือมุง

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  โดยใชภาษาตางประเทศเปน

สื่อในการเรียนการสอน 

สวนท่ี ๖ 

ลักษณะของหลักสูตร 

ขอ ๒๓ หลักสูตรแบงออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก   

(๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหน่ึงท่ีใชภาษาไทยเปนสื่อหลักในการเรียนการสอน หรืออาจมีบาง

รายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 

(๒) หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตร

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงท่ีมีองคความรูและเน้ือหาสาระท่ีมีความเปนสากล 

และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตให

มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียน

การสอน 

 

 



๑๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

ขอ ๑๒ การจัดการศึกษา แบงเปน ๒ รูปแบบ ดังน้ี 

 ๑๒.๑ การศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดย

กําหนดใหนักศึกษาตองลงทะเบียนแบบเต็มเวลา (Full Time) ตามขอ 

๓๘.๒.๑ 

 ๑๒.๒ การศึกษาภาคพิเศษ  เปนการจัดการเรียนการสอนบางเวลา 

โดยนักศึกษาลงทะเบียนแบบไมเตม็เวลา  (Part Time)  ตามขอ ๓๘.๒.๒    

 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือ

รูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 

๑๒ .๒.๑ การศึกษาแบบทางไกล  (Distance Education)

                  

๑๒.๒.๒ การศึกษาแบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต  (Internet-

Based Distance Education) 

๑๒.๒.๓ การศึกษาแบบหนวยการศึกษา  (Module) 

๑๒.๒.๔ รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม   

ขอ ๑๓  การจัดการศึกษาตามขอ ๑๒ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแต

ละหลักสูตรและสอดคลองกับการคิดหนวยกิตระบบทวิภาค โดยความ

เห็นชอบของหัวหนาสวนงานท่ีจัดการเรียนการสอนและคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

สวนท่ี ๗ 

การจัดการศึกษา 

ขอ ๒๔ การจัดการศึกษาแบงเปน ๓ รูปแบบ ดังน้ี 

 (๑) การศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา 

โดยกําหนดใหนักศึกษาตองลงทะเบียนแบบเต็มเวลา (Full Time) ตามท่ี

กําหนดในขอบังคับน้ี 

 (๒) การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการเรียนการสอนบางเวลา 

โดยนักศึกษาลงทะเบียนแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ตามท่ีกําหนดใน

ขอบังคับน้ี 

 

 (๓) การศึกษาแบบอ่ืน เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบใด

รูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบผสมผสาน เชน การศึกษาแบบทางไกล 

(Distance Education) หรือการศึกษาแบบอ่ืนตามความเหมาะสมของแต

ละลักษณะวิชา 

 

 

การจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหพิจารณาตามความเหมาะสม

กับแตละหลักสูตรและสอดคลองกับการคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงานและคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ขอ ๑๔ ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตร 

๑๔.๑ ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๓  ปการศึกษา 

๑๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๕  ปการศึกษา 

๑๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก   

๑๔ .๓ .๑ สําหรับผู ท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอ

ปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา  

 ๑๔ .๓ .๒ สําหรับผู ท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอ

ปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๖  ปการศึกษา 

ขอ ๒๕ ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปนไปตามแผนการ

ศึกษาท่ีปรากฏในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย และตามแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลม

ขยายระยะเวลาการศึกษาสู งสุด ให กับนักศึ กษา ของสํ า นักงาน

ปลัดกระทรวง 

 

ขอ ๑๕  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

ใหกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลักสูตร

ใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 

๑๕.๑  การบริหารหลักสูตร 

๑๕.๒  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

๑๕.๓  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

๑๕.๔  ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

 

ขอ ๒๖ ใหหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรตาม

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยาง

นอย ๖ ดาน คือ  

(๑) การกํากับมาตรฐาน  

(๒) บัณฑิต 

(๓) นักศึกษา 

(๔) คณาจารย  

(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ขอ ๑๖ การพัฒนาหลักสูตร 

 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง

ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะอยางนอยทุก ๕ ป และมี

การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก  ๕  ป 

ขอ ๒๗ ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและ

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไป

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตร หรอืทุกรอบ ๕ ป  

 

 



๑๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

หมวด  ๓ 

อาจารย 

 

หมวด ๓ 

อาจารยในหลักสูตร 

สวนท่ี ๑ 

อาจารยในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 

 ขอ ๒๘ อาจารยของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมีไดดังตอไปน้ี  

(๑) อาจารยประจําหลักสูตร 

(๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(๓) อาจารยผูสอน 

 

๑๘.๑  คุณสมบัติและหนาท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร 

๑๘.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

คุณสมบัติ 

(๑) ตองเปนอาจารยประจํา 

(๒) ต องมี คุณ วุ ฒิไมต่ํ ากว าปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย

ในสาขาวิชาน้ัน   หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๓) ตองมีประสบการณดานการสอนและการทํา

วิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

    

ขอ ๒๙ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

  

 

(๑) คุณสมบัติ 

 (๑.๑) เปนอาจารยประจํา 

 (๑.๒) มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  

 

 (๑.๓) มีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีไมใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

               (๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

 



๑๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

         หนาท่ี 

         (๑) จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักส    

         (๒) เปนอาจารยผูสอน   

(๒) หนาท่ี 

 (๒.๑) จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตร 

 (๒.๒) เปนอาจารยผูสอน 

 ขอ ๓๐ สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย

ประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

ขอ ๓๑  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยมี

คุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

           (๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

          (๒) หนาท่ี  

               (๒.๑) ควบคุม ดูแลและดําเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอนนักศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑของสวนงานและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

               (๒.๒) ประเมินผลหลักสูตรเสนอตอหัวหนาภาควิชา หัวหนา

สวนงาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

จัดหมวดหมูใหม และ

ปรับรายละเอียดให

สอดคลองกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรฯ พ.ศ.

๒๕๕๘ ขอ ๑๐.๑.๓ 

 



๑๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

              (๒.๓) รับผิดชอบการดําเนินงานของหลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ขอ ๓๒ อาจารยผูสอนมีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

         (๑) คุณสมบัติ 

 (๑.๑) เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

 (๑.๒) มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  

 (๑.๓) มีประสบการณดานการสอน   

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง   

 ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิ

ปริญญาโท แตท้ังน้ีตองมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมี

ประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๖ ป 

(๒) หนาท่ี 

  (๒.๑) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  

(๒.๒) การประเมินผลการเรียนการสอน 

(๒.๓) การสอนรายวิชาในหลักสูตร  

ขอ ๓๓ สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอน

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 

 

 



๑๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 สวนท่ี ๒ 

อาจารยในหลักสูตรปริญญาโท 

 

 ขอ ๓๔ อาจารยของหลักสูตรปริญญาโทมีไดดังตอไปน้ี  

(๑) อาจารยประจําหลักสูตร   

(๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

(๓) อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๔) อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๕) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๖) อาจารยผูสอบประมวลความรู   

(๗) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๘) อาจารยผูสอน 

 

๑๘.๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท 

คุณสมบัติ 

 (๑) ตองเปนอาจารยประจํา 

 (๒) ตองมีคุณ วุฒิไมต่ํ ากว าปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย

ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๓) ตองมีประสบการณดานการสอนและการทํา

วิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

ขอ ๓๕ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจํา 

 (๑.๒) มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 

(๑.๓) มีประสบการณดานการสอน และการทําวิจัยท่ีไมใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

ปรับรายละเอียดให

สอดคลองกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรฯ พ.ศ.

๒๕๕๘ ขอ ๑๐.๓.๑ 

 



๒๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

หนาท่ี 

 (๑) จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของ

นักศึกษาตามหลักสูตร และตองทําหนาท่ีอ่ืนตามท่ีระบุในขอ (๒) ถึง (๗) 

อยางนอย ๑ หนาท่ี ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดสําหรับหนาท่ีน้ัน ๆ 

(๒) เปนอาจารยผูสอน   

(๓) เปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธ 

(๔) เปนอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ 

(๕) เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ 

(๖) เปนอาจารยผูสอบประมวลความรู 

(๗) เปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย     

กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงานทาง

วิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ รายการ

ภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน ๕ ป 

(๒) หนาท่ี 

(๒.๑) จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตาม

หลักสูตร  

(๒.๒) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีระบุในขอ ๓๔ (๒) ถึง (๘) อยางนอย ๑ 

หนาท่ีตามคุณสมบัติท่ีกําหนดสําหรับหนาท่ีน้ัน ๆ 

ขอ ๑๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณสมบัติและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

๑๙.๑ คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๑๙.๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท  

 (๑) ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

ขอ ๓๖ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยมี

คุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

 



๒๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 (๒) ตองมีคุณ วุฒิไมต่ํ ากว าปริญญาเอกหรื อ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย  

       กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงาน

ทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ 

รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน ๕ ป 

(๒) หนาท่ี 

(๒.๑) ควบคุม ดูแลและดําเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอนนักศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑของภาควิชา สวนงาน

และบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒.๒) ประเมินผลหลักสูตรเสนอตอหัวหนาภาควิชา หัวหนา

สวนงานและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒.๓) รับผิดชอบการดําเนินงานของหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

(๒.๔) เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรือ

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ัน

ดวย 



๒๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ขอ ๒๑ อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักสูตร

ปริญญาโท 

 

๒๑.๑ คุณสมบัติ 

๒๑.๑.๑ ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลยั 

มหิดล  

 ๒๑.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปน

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 ๒๑.๑.๓ ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

 

๒๑.๒ หนาท่ี 

        อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตอง

ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทําหนาท่ี 

(๑) ใหคําปรึกษาการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ    

(๒) ควบคุมการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ของนักศึกษา 

ขอ ๓๗ อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองไดรับ

การพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของประธาน

หลักสูตร และมีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี  

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร  

 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๑.๓) มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

(๒) หนาท่ี   

 

(๒.๑) ใหคําปรึกษาการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ 

(๒.๒) ควบคุมการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ของนักศึกษา 

 



๒๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 (๓) จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับแตนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธครั้งแรก 

(๔) ทํ าหน า ท่ีประธานคณะกรรมการสอบโครงร า ง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เมื่อกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธใหแกนักศึกษา 

(๕) เสนอช่ือผูทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรอื

สารนิพนธรวม เมื่อกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหแก

นักศึกษา 

(๖) ตรวจสอบการแกไขโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ 

 

(๗) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ของนักศึกษา 

(๒.๓) จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับแตนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธครั้งแรก 

(๒.๔) ทําหน า ท่ีประธานคณะกรรมการสอบโครงราง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เมื่อกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธใหแกนักศึกษา 

(๒.๕) เสนอช่ือผูทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธรวม เมื่อกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ใหแกนักศึกษา 

(๒.๖) ตรวจสอบการแกไขโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ 

ขอ ๒๒ อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักสูตร 

ปริญญาโท 

 

๒๒.๑ คุณสมบัติ 

๒๒.๑.๑ ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลยั 

มหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๒๒.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปน

ผูดํารงตําแหนงทาง วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

ขอ ๓๘ อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองไดรับการ

พิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยการเสนอของประธาน

หลักสูตร และมีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี  

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา นักวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

          อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปน

อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง

 



๒๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

           อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปน

อาจารยประจํา ตองมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี

ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และ

ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการ

ตองเปนผลงานวิจัย 

           อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปน

นักวิจัยมหาวิทยาลัย มหิดล ตองมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณ

สูงเปนท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ  มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการ

ตองเปนผลงานวิจัย 

         อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และตองมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูใน



๒๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๒.๑.๓ ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 

 

 

 

 

๒๒.๒ หนาท่ี 

        สอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา โดย

พิจารณาประเด็นปญหา  ระเบียบวิธีวิจัย  ระยะเวลาในการทําวิจัยและ

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

๒๒.๓ องคประกอบ 

      คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตอง

ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และตองมีจํานวนไมนอยกวา ๒ 

คน โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ตองเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวมดวยได 

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอโครง

รางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

         กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามท่ีกําหนด ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญ

และประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอโครงราง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

(๑.๒) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงานทางวิชาการ

หลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ  ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ 

รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน ๕ ป 

(๒) หนาท่ี 

 สอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา โดย

พิจารณาประเด็นปญหา ระเบียบวิธีวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัยและ

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

                    

                 

 



๒๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจ

แตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะ ใหทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ 

สารนิพนธ 

ขอ ๒๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักสูตรปริญญาโท 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 (๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก 

 (๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม 

๒๓.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก 

๒๓.๑.๑ คุณสมบัติ 

(๑) ตองเปนอาจารยประจําหรือนักวิจัยมหาวิทยาลัย 

มหิดล 

(๒) ตองเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธ  

(๓) ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๔) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

ขอ ๓๙ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือสารนิพนธหลักตองไดรับการ

พิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของประธานหลักสูตร และ

มีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี 

 

 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร  

   

(๑.๒) เปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 

(๑.๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 

 (๑.๔) มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 

 (๑.๕) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

 

 



๒๗ 

 

๒๓.๑.๒ หนาท่ี  

 (๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธของนักศึกษา ใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ท่ีสอบผานจากการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ  

 

 

 

(๒) เสนอช่ือผูทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธรวม 

(๓) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษา

เก่ียวกับเน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 (๔) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษา

เก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และการใชภาษา 

 

 

 

(๕) ติดตามการดําเนินการวิจัยให เปนไปตาม

แผนงานและรับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธทุก

ภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจะแลวเสร็จ 

(๖) ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธของนักศึกษา  

(๗) รวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธของนักศึกษา 

(๒) หนาท่ี  

(๒.๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธของนักศึกษา ใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ี

สอบผานจากการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

มีคําสั่ง 

(๒.๒) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธของนักศึกษา มิใหเกิดการลอกเลียนงาน หรือดัดแปลงขอมูลท่ีไมเปน

ขอเท็จจริง หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือไมไดกระทําดวยตนเอง  

(๒.๓) เสนอช่ือผูทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม

หรือสารนิพนธรวม 

(๒.๔) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับ

เน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังการแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน 

(๒.๕) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับ การ

เรียบเรียงวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และการใชภาษา 

(๒.๖) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาในการ

เผยแพรผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เพ่ือขอ

สําเร็จการศึกษา 

(๒.๗) รวมติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนงาน

และรับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธทุกภาค

การศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจะแลวเสร็จ      

(๒.๘) ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธของนักศึกษา 

(๒.๙) รวมหรืออาจรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธของนักศึกษา 



๒๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๒.๑๐) สงผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมายังคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  

(๒.๑๑) ควบคุมดูแลนักศึกษาใหจัดทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

๒๓.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม 

 

 

 

๒๓.๒.๑ คุณสมบัติ 

 (๑) ต อง เปนอาจารยประจํ า  หรื อ นัก วิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 (๒) ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 (๓) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๔๐ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือสารนิพนธรวมตองไดรับ

การพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือสารนิพนธหลัก และประธานหลักสูตร โดยมี

คุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือสารนิพนธรวมท่ี

เปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ตองมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเชนเดียว กับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

        สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือสาร

นิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมี

ช่ืออยูในฐานขอมูลเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการตามท่ีกําหนด ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนผูมีความรูความ

เช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 (๑.๒) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมี

ผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวมหรือสารนิพนธรวม ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จ

การศึกษาอยางนอย ๑ รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ 

๓ รายการภายใน ๕ ป 

 



๓๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๒๓.๒.๒ หนาท่ี  

(๑) รวมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของ    

นักศึกษา ใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีสอบผาน

จากการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่ง

สอบ 

(๒) รวมใหคําแนะนําและรวมเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทาง

ทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๓) รวมใหคําแนะนําและรวมเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการเขียน

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  และการใชภาษา 

(๔) รวมติดตามการดําเนินการวิจัยให เปนไปตามแผนงานและรวม

ประเมินผลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการ

ทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจะแลวเสร็จ 

(๕) อาจรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได และตองเขา

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธดวยทุกครั้ง 

 

 

๒๓.๓  องคประกอบ 

            คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  ตอง

ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ประกอบดวย  อาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก ๑ คน และอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวมอยางนอย  ๑  คน 

                      ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลยัอาจ

แตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะใหทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธรวมได 

 

 

(๒) หนาท่ี  

(๒.๑) รวมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของ

นักศึกษา ใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีสอบผาน

จากการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่ง

สอบ 

(๒.๒) รวมใหคําแนะนําและรวมเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหา

ทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒.๓) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการเรียบเรียง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และการใชภาษา  

(๒.๔) รวมติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานและรวม

ประเมินผลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการ

ทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจะแลวเสร็จ 

(๒.๕) อาจรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได  

 

 

 

      



๓๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ขอ ๒๔ อาจารยผูสอบประมวลความรู  (Comprehensive 

Examination) หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

 

๒๔.๑  คุณสมบัติ 

 ๒๔.๑.๑ ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๒๔.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

๒๔.๒  องคประกอบ 

 คณะกรรมการสอบประมวลความรู  ตองไดรับการแตงตั้งจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และตองมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยประธาน

คณะกรรมการสอบประมวลความรูตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัย

มหาวิทยาลัย มหิดล ท้ังน้ีอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

ใหทําหนาท่ีกรรมการสอบประมวลความรูรวมดวยได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๔๑ อาจารยผูสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

หลักสูตรปริญญาโท แผน ข ตองไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยการเสนอของประธานหลักสูตร และมีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี 

 (๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  

(๑.๓) มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

สํ า ห รั บอ าจ ารย ผู ส อบประมวลความ รู ท่ี เ ป น

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติไมนอยกวา ๑๐ 

เรื่อง 

ในกรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมี

ความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ โดยผานความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

 



๓๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

 

๒๔.๓  หนาท่ี 

 สอบขอเขียนและ/หรือสอบปากเปลาในเน้ือหาหรือรายวิชาท่ี

กําหนดสําหรับนักศึกษาเพ่ือประเมินผลความรอบรูทางดานวิชาการของ

นักศึกษาปริญญาโทท่ีศึกษาตามแผน ข 

 

    กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงาน

ทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยผูสอบประมวล

ความรู  ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ 

รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน ๕ป 

(๒) หนาท่ี 

 อาจารยผูสอบประมวลความรูมีหนาท่ีสอบขอเขียนและ/หรือ

สอบปากเปลาในเน้ือหาหรือรายวิชาท่ีกําหนดสําหรับนักศึกษาเพ่ือ

ประเมินผลความรอบรูทางดานวิชาการของนักศึกษาปริญญาโทท่ีศึกษา

ตาม แผน ข 

ขอ ๒๕ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักสูตรปริญญาโท 

 

 

 

 

๒๕.๑ คุณสมบัติ 

  ๒๕.๑.๑ ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

ขอ ๔๒ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือสารนพินธตองไดรับการพิจารณา

แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของประธานหลักสูตร และ

มีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี 

 

 

(๑) คุณสมบัติ 

 (๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสตูร หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

         กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง

ศาสตราจารย มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

 



๓๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

  ๒๕.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 

  ๒๕.๑.๓ ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕.๒  องคประกอบ 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองไดรับการแตงตั้ง

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ประกอบดวย 

(๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก (๒) ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลอยางนอย ๑ คน และ (๓) อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยา นิพนธหรื อสารนิพนธ ร วมหรืออาจารยประจํ าหรือ นัก วิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก

และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวมตองไมเปนประธาน

กรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมี

ช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามท่ีกําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรู

ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  โดยผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

กรณีอาจารยใหม ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมี

ผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จ

การศึกษาอยางนอย ๑ รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปหรอื ๓ 

รายการภายใน ๕ ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 

๒๕.๓ หนาท่ีของประธานกรรมการสอบ  

         ๒๕.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธให

เปนไปตามขอบังคับน้ี 

 ๒๕.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการ 

ทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธหรอืสารนิพนธของนักศึกษา ความรอบรูในเน้ือหาท่ี

เก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอ  ผลงานท้ังดานการพูด

และการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

 ๒๕.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 

 

 

 

 

๒๕.๔ หนาท่ีของกรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธหลัก 

  ๒๕.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา ความรอบรูในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ

เรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการ

เขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

  ๒๕.๔.๒ แจงผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธใหนักศึกษาทราบ

อยางเปนลายลักษณอักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ 

(๒) หนาท่ี 

(๒.๑) หนาท่ีของประธานกรรมการสอบ  

(๒.๑.๑) กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 

(๒.๑.๒) พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา ความรอบรูในเน้ือหาท่ี

เก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูด

และการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

(๒.๑.๓) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๒.๑.๔) บันทึกความเห็นและมติของกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา เพ่ือจัดเก็บเปนหลักฐานและใช

ตรวจสอบกับผลการแกไขวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  

(๒.๑.๕) แจงผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธใหนักศึกษาทราบ 

(๒.๒) หนาท่ีของกรรมการสอบ  

 

        กรรมการสอบมีหนาท่ีพิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา ความรอบรูในเน้ือหาท่ี

เก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูด

และการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

 

 



๓๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

  ๒๕.๔.๓ สงผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมายังคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบ

วิทยานิพนธ 

  ๒๕.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูปเลมและแผนบันทึกขอมูล

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

๒๕.๕ หนาท่ีของกรรมการสอบ  

 พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธของนักศึกษา ความรอบรูในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย  

ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน  ตลอดจน

ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

๒๖.๒ หลกัสูตรปริญญาโท  

 ๒๖.๒.๑  คุณสมบัติ 

  (๑)  ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

  (๒) ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

  (๓) ตองมีประสบการณดานการสอนและการวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

ขอ ๔๓ อาจารยผูสอนมีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ  

         

(๑.๒) มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

 

(๑.๓) มีประสบการณดานการสอน   

 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง   

 



๓๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

๒๖.๒.๒ หนาท่ี 

               รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนและการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท 

        กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงานทาง

วิชาการหลังสําเร็จการศึกษา อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญา

โทได     

(๒) หนาท่ี  

      อาจารยผูสอนมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนและการสอนรายวิชาในหลักสูตร 

 สวนท่ี ๓ 

อาจารยในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 

 ขอ ๔๔ อาจารยของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีไดดังตอไปน้ี  

(๑) อาจารยประจําหลักสูตร   

(๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

(๓) อาจารยผูสอน 

 

๑๘.๑  คุณสมบัติและหนาท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร 

๑๘.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง 

 คุณสมบัติ 

  (๑) ตองเปนอาจารยประจํา 

          (๒) ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน   หรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

          (๓) ตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

ขอ ๔๕ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจํา 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๑.๓) มีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีไมใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ปรับรายละเอียดให

สอดคลองกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรฯ พ.ศ.

๒๕๕๘ ขอ ๑๐.๒.๓ 

  

 



๓๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ 

อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

(๒) หนาท่ี 

(๒.๑) จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตร  

(๒.๒) เปนอาจารยผูสอน 

ขอ ๑๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณสมบัติและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

๑๙.๑ คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๑๙.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 (๑) ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

 (๒) ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 

ขอ ๔๖ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยมี

คุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

 

 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน 

(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

 



๓๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๒) หนาท่ี  

(๒.๑) ควบคุม ดูแลและดําเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอนนักศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑของภาควิชา สวนงาน 

และบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒.๒) ประเมินผลหลักสูตรเสนอตอหัวหนาภาควิชา หัวหนา

สวนงานและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒.๓) รับผิดชอบการดําเนินงานของหลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ขอ ๔๗ อาจารยผูสอนมีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  

(๑.๓) มีประสบการณดานการสอน   

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญา

เอก แต ท้ั ง น้ีตองมีคุณ วุฒิ ข้ันต่ํ าปริญญาโทหรือ เ ทียบเท า  และมี

ประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๔ ป  

 

 



๓๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๒) หนาท่ี 

(๒.๑) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  

(๒.๒) การประเมินผลการเรียนการสอน 

(๒.๓) การสอนรายวิชาในหลักสูตร 

ขอ ๔๘ สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย

ผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 สวนท่ี ๔ 

อาจารยในหลักสูตรปริญญาเอก 

 

 ขอ ๔๙ อาจารยของหลักสูตรปริญญาเอกมีไดดังตอไปน้ี  

(๑) อาจารยประจําหลักสูตร   

(๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

(๓) อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ 

(๔) อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ 

(๕) อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

(๖) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

(๗) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

(๘) อาจารยผูสอน 

 

๑๘.๑.๓ อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก 

 คุณสมบัติ 

(๑) ตองเปนอาจารยประจํา  

(๒) ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

ขอ ๕๐ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี  

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจํา  

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  

 



๔๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 (๓) ตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

หนาท่ี 

 (๑) จัดการเรยีนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร และตอง

ทําหนาท่ีอ่ืนตามท่ีระบุในขอ (๒) ถึง (๗) อยางนอย ๑ หนาท่ี ตามคุณสมบัติ

ท่ีกําหนดสําหรับหนาท่ีน้ันๆ 

 (๒) เปนอาจารยผูสอน 

 (๓) เปนอาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ  

 (๔) เปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ  

 (๕) เปนอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 (๖) เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

 (๗) เปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

(๑.๓) มีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีไมใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย     

        กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมี

ผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยประจํา

หลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ 

รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน  

๕ ป 

 

(๒) หนาท่ี 

จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร และ

ตองทําหนาท่ีอ่ืนตามท่ีระบุในขอ ๔๙ (๒) ถึง (๘) อยางนอย ๑ หนาท่ี ตาม

คุณสมบัติท่ีกําหนดสําหรับหนาท่ีน้ัน ๆ             

ขอ ๑๙ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณสมบัติและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

๑๙.๑ คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๑๙.๑.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

ขอ ๕๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีจํานวนอยางนอย ๓ คน โดยมี

คุณสมบัติและหนาท่ี ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน 

 



๔๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๒) ต องมี คุณ วุ ฒิ ไม ต่ํ ากว าปริญญาเอกหรื อ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 

(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย     

        กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมี

ผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนา ท่ีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษา

อยางนอย ๑ รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ 

รายการภายใน ๕ ป 

(๒) หนาท่ี  

(๒.๑) ควบคุม ดูแลและดําเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอนนักศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑของภาควิชา สวนงาน

และบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒.๒) ประเมินผลหลักสูตรเสนอตอหัวหนาภาควิชา หัวหนา

สวนงานและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒.๓) รับผิดชอบการดําเนินงานของหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

(๒.๔) เปนอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ และหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย  

 

  



๔๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

   ขอ ๒๗ อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  

หลักสูตรปริญญาเอก 

 

 ๒๗.๑ คุณสมบัติ  

 ๒๗ .๑ .๑ ต อ ง เป นอาจารยประจํ า  หรื อ นัก วิจั ย

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๒๗.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 ๒๗.๑.๓ ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๕๒ อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตอง

ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของ

ประธานหลักสูตร และมีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี  

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๑.๓) มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ีกําหนดใน

การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ 

รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

สําหรับอาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง   

ในกรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามท่ีกําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรู

ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ โดยผานความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงานทาง

วิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

๒๗.๒  องคประกอบ 

 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย และตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  โดยประธาน

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตองเปนอาจารยประจําหรือนักวิจัย

มหาวิทยาลัย มหิดล  ท้ังน้ีอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาท่ี

กรรมการสอบวัดคุณสมบัติรวมดวยได 

๒๗.๓ หนาท่ี  

 สอบขอเขียนและ/หรือสอบปากเปลานักศึกษาปริญญาเอก   

เพ่ือประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาในการเปนผูมีสิทธิเสนอ

วิทยานิพนธ  เพ่ือขอรับปริญญาเอก 

 

ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ รายการ

ภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน ๕ ป 

 

 

 

 

 

 

 

(๒) หนาท่ี  

      อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติมีหนาท่ีจัดทําขอเขียนและ/หรือ

สอบปากเปลานักศึกษาปริญญาเอก  เพ่ือประเมินความรูความสามารถของ

นักศึกษาในการเปนผูมีสิทธ์ิเสนอวิทยานิพนธ  เพ่ือขอรับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

ขอ ๒๘ อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเอก 

 

 

๒๘.๑ คุณสมบัติ 

๒๘.๑.๑ ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลยั 

มหิดล 

๒๘.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

ขอ ๕๓ อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธตองไดรับการพิจารณา

แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของประธานหลักสูตร และ

คุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร  

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๑.๓) มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 



๔๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๒๘.๑.๓ ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

๒๘.๒ หนาท่ี 

 อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธตองไดรับการแตงตั้งจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทําหนาท่ี 

 (๑) ใหคําปรึกษาการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา    

เมื่อนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

 (๒) ควบคุมการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา 

 (๓) จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน ๒ ภาคการศึกษา

นับแตนักศึกษา เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธครั้งแรก 

 (๔) ทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธเมื่อ

กําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธใหแกนักศึกษา 

 (๕) เสนอช่ือผูทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธรวม เมื่อ

กําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธใหแกนักศึกษา 

 

 (๖) ตรวจสอบการแกไขโครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามมติของ

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 (๗) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

(๒) หนาท่ี 

 

 

(๒.๑) ใหคําปรึกษาการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธของ

นักศึกษา  

(๒.๒) ควบคุมการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา 

(๒.๓) จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน ๒ ภาค

การศึกษานับแตนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธครั้งแรก 

(๒.๔) ทําหนา ท่ีประธานคณะกรรมการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ เมื่อกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธใหแกนักศึกษา 

(๒.๕) เสนอช่ือผูทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธรวม เมื่อกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ใหแกนักศึกษา 

(๒.๖) ตรวจสอบการแกไขโครงรางวิทยานิพนธใหเปนไปตาม

มติของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 

 

 

 



๔๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ขอ ๒๙   อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเอก 

๒๙.๑ คุณสมบัติ 

๒๙ .๑ .๑  ต อ ง เ ป นอ าจ า ร ย ป ร ะจํ า  ห รื อ นั ก วิ จั ย

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๙.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทาง วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๕๔ อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา นักวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

          อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ ท่ีเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ี

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย     

         อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธท่ีเปนอาจารยประจํา 

ตองมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ และตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง

ศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย          

อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ ท่ี เปนนักวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ตองมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมาก

เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

 



๔๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙.๑.๓ ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย     

อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และตองมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ 

ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามท่ีกําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรู

ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอโครงรางวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและ

แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

(๑.๒) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

       กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมี

ผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยสอบโครง

รางวิทยานิพนธ ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยาง

นอย ๑ รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการ

ภายใน ๕ ป 

 

 

 



๔๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๒๙.๓ องคประกอบ 

        คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตองไดรับการ

แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  

โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  ตองเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ  

 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจ

แตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะ  ใหทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธรวม

ดวยได 

๒๙.๒  หนาท่ี 

 สอบโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยพิจารณา

ประเด็นปญหา  ระเบียบวิธีวิจัย  ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชนท่ี

จะไดรับจากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒) หนาท่ี  

     อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธมีหนาท่ีสอบโครงราง

วิทยานิพนธของนักศึกษาโดยพิจารณาประเด็นปญหา ระเบียบวิธีวิจัย 

ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

ขอ ๓๐  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเอก 

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 

 (๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

 (๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

   ๓๐.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

๓๐.๑.๑ คุณสมบัติ 

 

 

(๑) ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัย 

มหิดล 

(๒) ตองเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

ขอ ๕๕ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองไดรับการพิจารณาแตงตั้ง

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของประธานหลักสูตร และมี

คุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี   

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร  

 

(๑.๒) เปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ  

  

 



๔๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๓) ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

(๔) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

 

๓๐.๑.๒  หนาท่ี  

(๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธท่ีนักศึกษาสอบผานจาก

การสอบ   โครงรางวิทยานิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 

 

 

 

(๒) เสนอช่ือผูทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษารวม 

(๓) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษา

เก่ียวกับเน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๔) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษา

เก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ และการใชภาษา 

  

(๑.๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน     

(๑.๔) มีประสบการณในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(๑.๕) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

(๒) หนาท่ี  

(๒.๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา

ใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธท่ีสอบผานจากการสอบโครงราง

วิทยานิพนธตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่ง 

(๒.๒) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  

มิใหเกิดการลอกเลียนงาน หรือดัดแปลงขอมูลท่ีไมเปนขอเท็จจริง หรือ

ปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือไมไดกระทําดวยตนเอง 

(๒.๓) เสนอช่ือผูทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม

   

(๒.๔) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับ

เน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังการแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน 

(๒.๕) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการ

เรียบเรียงวิทยานิพนธ และการใชภาษา 



๔๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

(๕) ติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตาม

แผนงานและรับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา 

จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ 

(๖) ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา 

(๗) รวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

(๒.๖) ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาในการ

เผยแพรผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ เ พ่ือขอสําเร็จ

การศึกษา 

(๒.๗) ติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานและ

รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทํา

วิทยานิพนธจะแลวเสร็จ 

(๒.๘) ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของ

นักศึกษา 

(๒.๙) รวมหรืออาจรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของ

นักศึกษา 

(๒.๑๐) สงผลการสอบวิทยานิพนธมายังคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ

วิทยานิพนธ 

(๒.๑๑) ควบคุมดูแลนักศึกษาใหจัดทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธ 

๓๐.๒  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 

 

๓๐.๒.๑ คุณสมบัติ 

 (๑ ) ต อ ง เ ป นอ าจ า ร ย ป ร ะจํ า  หรื อ นั ก วิ จั ย

มหาวิทยาลัย มหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอ ๕๖ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมตองไดรับการพิจารณาแตงตั้ง

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก และประธานหลักสูตร และมีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารย

ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

 



๕๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 (๒) ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

 

 

 

 

 

 

 

(๓) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

 

๓๐.๓ องคประกอบ 

         คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ตองไดรับการแตงตั้ง

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลกั 

๑ คน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อยางนอย  ๒  คน   

                 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจ

แตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะ ใหทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมได 

        สําหรับอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมี

ช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

      กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามท่ีกําหนด ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญ

และประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ

โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

(๑.๒) มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

        กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมี

ผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย 

๑ รายการภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน 

๕ ป 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๓๐.๒.๒ หนาท่ี  

 (๑) รวมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธท่ีนักศึกษาสอบผานจาก

การสอบโครงรางวิทยานิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 

 (๒) รวมใหคําแนะนําและรวมเปนท่ีปรึกษาแก

นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ัง

การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 (๓) รวมใหคําแนะนําและรวมเปนท่ีปรึกษาแก

นักศึกษาเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ และการใชภาษา 

 (๔) รวมติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตาม

แผนงานและรวมประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวา

การทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ 

 (๕) อาจรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธได และ

ตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง 

(๒) หนาท่ี 

(๒.๑) รวมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของ

นักศึกษาใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธท่ีสอบผานจากการสอบโครง

รางวิทยานิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่ง 

(๒.๒) รวมใหคําแนะนําและรวมเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษา

เก่ียวกับเน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒.๓) รวมใหคําแนะนําและรวมเปนทีปรึกษาแกนักศึกษา

เก่ียวกับการเรียบเรียงวิทยานิพนธ และการใชภาษา 

(๒.๔) รวมติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานและรวม

ประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลว

เสรจ็ 

(๒.๕) รวมหรืออาจรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธได   

ขอ ๓๑ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเอก 

 

 

 ๓๑.๑ คุณสมบัติ 

  ๓๑.๑.๑ ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัย 

มหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๑.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

ขอ ๕๗ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองไดรับการพิจารณาแตงตั้งจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของประธานหลกัสูตร และมีคุณสมบัติ

และหนาท่ีดังน้ี  

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

(๑.๒) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ท่ีมีตําแหนงรอง

ศาสตราจารย  มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

 



๕๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๓๑.๑.๓ ตองมีประสบการณดานการสอนและการวิจัยท่ีมิใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

๓๑.๒  องคประกอบ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ตองไดรับการแตงตั้งจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    โดยมีจํานวนไมนอยกวา ๔ คน ประกอบดวย (๑) 

อ าจ า ร ย ท่ี ป รึ กษา วิทย า นิพนธ ห ลั ก  (๒ ) ผู ท ร งคุณ วุ ฒิภ ายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดล อยางนอย ๑ คน และ (๓) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม หรืออาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมตองไมเปน

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจ

แตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะใหทําหนาท่ีกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

   ๓๑.๓ หนาท่ีของประธานกรรมการสอบ  

๓๑.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไป

ตามขอบังคับน้ี 

๓๑.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธของนักศึกษา  ความรอบรูในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทํา

ปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปน

ผลงานวิจัย  

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ือ

อยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามท่ีกําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความ

เช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธ  โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ ง

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงาน

ทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ รายการ

ภายใน ๒ ป หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน ๕ ป 

 (๒) หนาท่ี 

 (๒.๑) หนาท่ีของประธานกรรมการสอบ  

(๒.๑.๑) กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธให

เปนไปตามขอบังคับน้ี 

(๒.๑.๒) พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการ

ทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธของนักศึกษา ความรอบรูในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ี



๕๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

วิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน  

ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

๓๑.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ  

 

 

 

 

 

 

๓๑ .๔  หนาท่ีของกรรมการสอบผูเปนอาจารย ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก  

 ๓๑.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธของนักศึกษา  ความรอบรูในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทํา

วิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน  

ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ ผลงานท้ังดานการพูดและการเรียบ

เรียง ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม  

(๒.๑.๓) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ 

(๒.๑.๔) บันทึกความเห็นและมติของกรรมการสอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษาทุกทานจัดเก็บเปนหลักฐานและใชตรวจสอบกับ

ผลการแกไขวิทยานิพนธของนักศึกษา 

(๒.๑.๕) แจงผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธให

นักศึกษาทราบอยางเปนลายลักษณอักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ

วิทยานิพนธ 

(๒.๒) หนาท่ีของกรรมการสอบ 

 

        พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธของนักศึกษา ความรอบรูในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย 

ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเรียบเรียง 

ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 



๕๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 ๓๑ .๔ .๒ แจงผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธให

นักศึกษาทราบอยางเปนลายลักษณอักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ

วิทยานิพนธ 

 ๓๑.๔.๓ สงผลการสอบวิทยานิพนธมายังคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบ

วิทยานิพนธ 

 ๓๑.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูปเลมและแผน

บันทึกขอมูลวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ  

๓๑.๕  หนาท่ีของกรรมการสอบ  

 พิจารณาความสามารถของ นักศึกษาในการทํา วิจัย เ พ่ือ

วิทยานิพนธของนักศึกษา ความรอบรูในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย  

ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน  ตลอดจน

ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

ขอ ๓๒ อาจารยผูสอนหลักสูตรปริญญาเอก 

๓๒.๑ คุณสมบัติ 

๓๒.๑.๑ ตองเปนอาจารยประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัย 

มหิดล หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  

๓๒.๑.๒ ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา

น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

๓๒.๑.๓ ตองมีประสบการณดานการสอนและการวิจัยท่ี

มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๓๒.๑.๔ เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ 

ขอ ๕๘ อาจารยผูสอนมีคุณสมบัติและหนาท่ีดังน้ี  

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

 

(๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  

(๑.๓) มีประสบการณดานการสอน  

 

      

 



๕๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒.๒ หนาท่ี 

 รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

การเรียนและการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก 

(๑.๔) มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง    

        ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให

อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวา

รองศาสตราจารยทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได 

        กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แตยังไมมีผลงานทาง

วิชาการหลังสําเร็จการศึกษา หากจะทําหนาท่ีอาจารยผูสอน ตองมีผลงาน

ทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ รายการภายใน ๒ ป 

หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป หรือ ๓ รายการภายใน ๕ ป  

(๒) หนาท่ี 

     อาจารยผูสอนมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผลการเรียนและการสอนรายวิชาในหลักสูตร 



๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๕ 

เกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ขอ ๕๙ เกณฑมาตรฐานเก่ียวกับอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีดังน้ี 

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร 

(๑.๑) ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับ

สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอนซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขา

ดังกลาว 

(๑.๒) เปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลา

เดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาของหลักสูตร 

(๒) กรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(๒.๑) ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

(๒.๒) ตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรใน

เวลาเดียวกันไมได ยกเวนกรณีดังตอไปน้ี 

(๒.๒.๑) กรณีท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอกหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงแลว อาจเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันไดอีก ๑ หลักสูตร 

(๒.๒.๒) กรณีท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หลักสูตรใด

เพ่ิมเรื่อง 

เกณฑมาตรฐาน

เก่ียวกับอาจารย

ประจําหลักสตูรและ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร ตาม

ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ

มาตรฐาน 

หลักสตูรฯ  พ.ศ.

๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ขอ ๓๓ ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

  อาจารยประจําหน่ึงคนใหทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ไมเกิน ๕ คน หรือเปน

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหลักของนักศึกษาปริญญาโทไมเกิน ๑๕ คน 

หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักท้ังวิทยานิพนธและสารนิพนธใหคิดสัดสวน

จํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ  ๑  คนเทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีทํา

สารนิพนธ ๓ คน 

  ท้ังน้ีการนับภาระงานใหเริ่มนับตั้งแตเมื่ออาจารย ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลกัไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย

ใหทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  และให

นับรวมจํานวนนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 

หลักสูตรหน่ึงแลว อาจเปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา

เดียวกันไดอีก ๑ หลักสูตร 

(๒.๒.๓) กรณีท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตร

หน่ึงแลว อาจเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ 

(Multidisciplinary) หรือหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ไดอีก 

๑ หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูแลว และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน 

 

หมวด ๔ 

ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

สวนท่ี ๑ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

ขอ ๖๐ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑดังน้ี 

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ

มีผลงานวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา

ระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๕ คน ตอภาคการศึกษา 

(๒) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และดํารงตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง รองศาสตราจารยข้ึนไป และมีผลงาน

วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับคุณสมบัติโดย

อางอิงตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ

มาตรฐาน 

หลักสตูรฯ  พ.ศ.

๒๕๕๘  

ขอ ๑๐.๓.๓ 

 



๕๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

       หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแล

นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธไดมากกวา ๕ คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนไดแตตองไม

เกิน  ๑๐  คน ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

(๓) กรณีอาจารยประจําหลักสตูรมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทียบเทา และดํารงตาํแหนงศาสตราจารยและมีความจาํเปนตองดูแล

นักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ใหเสนอตอสภาสถาบันพิจารณา แตท้ังน้ี

ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษา

มากกวา ๑๕ คน ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา

เปนรายกรณ ี

 ขอ ๖๑ การนับภาระงานเพ่ือประโยชนตอการเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ ใหเริ่มนับตั้งแตเมื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดรับ

การพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหทําหนาท่ีอาจารยท่ี

ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ และใหนับรวมจํานวนนักศึกษาท่ีอยูในระหวาง

การตีพิมพเผยแพรผลงาน  

 

ขอ ๓๔ อาจารยพิเศษ  หมายถึง   ผูท่ีไมไดเปนอาจารยประจําและไดรับเชิญจาก

บัณฑิตวิทยาลัยใหทําหนาท่ีสอนนักศึกษาตามความเช่ียวชาญของตน 

๓๔.๑ คุณสมบัติอาจารยพิเศษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาโท  

๓๔.๑.๑ ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

๓๔.๑.๒ ตองมีประสบการณดานการสอนและการวิจัยท่ี

มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 ตัดออกไปกําหนดไว

ในคํานิยาม 



๕๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๓๔.๒ คุณสมบัติอาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาเอก 

๓๔.๒.๑ ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา

น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

๓๔.๒.๒ ตองมีประสบการณดานการสอนและการวิจัยท่ีมิใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 สวนท่ี ๒ 

 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ  

ขอ ๖๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน เปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ

หลักของนักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน                                                                                                                                                                                                                                                                 

            หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิด

สัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวน

นักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ ๓ คน ท้ังน้ีรวมแลวตองไมเกิน ๑๕ คน ตอ 

ภาคการศึกษา 

ขอ ๖๓ การนับภาระงานเพ่ือประโยชนตอการเปนอาจารยท่ีปรึกษาสาร

นิพนธ ใหเริ่มนับตั้งแตเมื่ออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหลักไดรับการ

พิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

โครงรางสารนิพนธ และใหนับรวมจํานวนนักศึกษาท่ีอยูระหวางการ

ดําเนินการเพ่ือขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 หมวด ๕ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

ขอ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

 ๒๐.๑ องคประกอบ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย  

(๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ไมนอยกวา ๓ คน 

โดยใหแตงตั้งคนหน่ึงเปนประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเปนกรรมการ

และเลขานุการ และ  

(๒) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงานอยางนอย ๑ คน เปนท่ี

ปรึกษา ท้ังน้ีอาจมีอาจารยประจํารวมเปนกรรมการเพ่ิมเติมตามความ

เหมาะสม          

           ท้ังน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแตละทานอาจรวมเปนกรรมการ 

บริหารหลักสูตรไดมากกวา ๑ หลักสูตร 

๒๐.๒ ใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจําสวนงาน เสนอรายช่ือผูเห็นสมควรเปนคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรตามองคประกอบขอ ๒๐.๑  มายังคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ปนับตั้งแต

วันท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง หรือหมดวาระตามวาระของผู

เสนอแตงตั้ง 

 สําหรับประธานหลักสูตร ใหมีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน ๘ ป

ติดตอกัน 

ขอ ๖๔ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ประกอบดวย 

(๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา ๓ คน สําหรับ

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก และจํานวนไมนอยกวา ๕ คนสําหรับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

เปนกรรมการ โดยใหพิจารณาแตงตั้งคนหน่ึงเปนประธานหลักสูตร และอีก

คนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ และ   

(๒) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงานตนสังกัดของหลักสูตรอยางนอย 

๑ คน เปนท่ีปรึกษา ท้ังน้ีอาจมีอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

รวมเปนกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

 

 

ใหหัวหนาสวนงานตนสัง กัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําสวนงาน เสนอรายช่ือผู เห็นสมควรเปนคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

ท้ังน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแตละทานอาจรวมเปนกรรมการบริหาร

หลักสูตรไดมากกวา ๑ หลักสูตร  

 



๖๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 ขอ ๖๕ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดํารงตําแหนงตาม

วาระของผูเสนอพิจารณาแตงตั้ง แตไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันท่ีมีคําสั่ง

แตงตั้ง 

            สําหรับประธานหลักสูตร จะดํารงตําแหนงประธานหลักสูตรหน่ึง

หลักสูตรใดไดไมเกิน ๘ ปติดตอกัน  

 

๒๐.๓ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานหลักสูตร 

กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และท่ีปรึกษา พนจากตําแหนงเมื่อ 

 ๒๐๓.๑ ตาย 

 ๒๐.๓.๒ ลาออก 

 กรณีประธานหลักสูตรพนจากตําแหนงตามวาระหรือพน

จากตําแหนงตามขอ ๒๐.๓.๑ หรือ ๒๐.๓.๒ ใหหัวหนาสวนงานตนสังกัด

ของหลักสูตรเสนอแตงตั้งประธานหลักสูตรทานใหมมายังคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ภายในไมเกิน ๖๐ วันนับจากวันท่ีตําแหนงประธานหลักสูตรวางลง 

ในระหวางน้ันใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดของหลักสูตรเสนอแตงตั้งอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ๑ ทาน ใหทําหนาท่ีรักษาการแทนในตําแหนงประธาน

หลักสูตรไปกอนจนกวาจะมีผูดํารงตําแหนงประธานหลักสูตรท่ีไดรับการ

แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

  กรณีประธานหลักสูตรติดภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได

ในชวงระยะเวลาหน่ึงแตไมเกิน ๙๐ วันติดตอกัน ใหประธานหลกัสูตรเสนอ

แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๑ คนใหทําหนาท่ีรักษาการแทนใน

ตําแหนงประธานหลักสูตรมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

แตหากเกินกวา ๙๐ วันติดตอกันใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดของหลักสูตร

เสนอแตงตั้งประธานหลักสูตรคนใหมมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้ง 

ขอ ๖๖ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานหลักสูตร กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ และท่ีปรึกษา พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) หัวหนาสวนงานตนสังกัดของหลักสูตร โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําสวนงาน เสนอขอเปลี่ยนแปลงกอนครบวาระตาม

เหตุผลและความจําเปน และโดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

          กรณีประธานหลักสูตรพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๖๖ หรือ

พนจากตําแหนงตาม (๑) หรือ (๒) ใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดของ

หลักสูตร เสนอแตงตั้งประธานหลักสูตรคนใหมมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

ภายในไมเกิน ๙๐ วันนับแตวันท่ีตําแหนงประธานหลักสูตรวางลง ใน

ระหวางน้ันใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งประธานหลักสูตรจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิมทําหนาท่ีรักษาการแทนไปกอน หากเกิน

กวา ๙๐ วันแลวยังไมมีการเสนอแตงตั้ง ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย  

         กรณีประธานหลักสูตรติดภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดในชวง

ระยะเวลาหน่ึงแตไมเกิน ๙๐ วันติดตอกัน ใหประธานหลักสูตรเสนอแตงตั้ง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๑ คนใหทําหนาท่ีรักษาการแทนในตําแหนง

ประธานหลักสูตรมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง แตหาก

 



๖๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 กรณีตําแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิได

ดําเนินการเสนอแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง ใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 

         กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพนจากตําแหนงตาม

วาระ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปกอนจนกวา

จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม 

 

 

 

เกินกวา ๙๐ วันติดตอกันใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดของหลักสูตรเสนอ

แตงตั้งประธานหลักสูตรคนใหมมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

แตงตั้ง 

        กรณีประธานหลักสูตรไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธาน

หลักสูตรเสนอแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๑ คนใหทําหนาท่ี

รักษาการแทนในตําแหนงประธานหลักสูตร มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง แตหากไมสามารถปฎิบัติหนาท่ีเกินกวา ๙๐ วัน

ติดตอกันใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดของหลักสูตรเสนอแตงตั้งประธาน

หลักสูตรคนใหมมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

๒๐.๔  หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

๒๐.๔.๑ วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการ

ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของสวนงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

๒๐.๔.๒ ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ

ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ขอบังคับ

มหาวิทยาลัย มหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)   

๒๐.๔.๓ ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

๒๐.๔.๔ ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนา 

๒๐.๔.๕ ใหประธานหลักสูตรเปนผูประสานงานในเรื่องการ

บริหารจัดการหลักสูตรกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน บัณฑิตวิทยาลัย  

สวนงาน ภาควิชา 

ขอ ๖๖ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(๑) วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิต

ของหลักสูตรใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของสวนงาน บัณฑิต

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

(๒) ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ  ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)   

(๓) ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ติดตามรายงาน

ผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) รวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสนอ

หัวหนาภาควิชา หัวหนาสวนงาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๕) ใหประธานหลักสูตรเปนผูประสานงานในเรื่องการบริหาร

จัดการหลักสูตรกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ บัณฑิตวิทยาลัย สวนงาน ภาควิชา 

 



๖๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

หมวด ๔ 

การรับเขาศึกษา 

 

 

ขอ ๓๗  การรับเขาศึกษา  

๓๗.๑ โดยการทดสอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ หรือ

วิธีการอ่ืนใดตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยและประธานหลักสูตรกําหนดและ

ประกาศใหทราบ 

 ๓๗.๒ โดยการคัดเลือกใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษในบางรายวิชา

ท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอาจขอรับหนวยกิตหรือไมขอรับหนวย

กิตก็ได แตมิใชเปนการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หมวด ๖ 

การรับเขาศึกษาและการลงทะเบียน 

สวนท่ี ๑ 

วิธีการรับเขาศึกษา 

ขอ ๖๘ การรับนักศึกษาเขาศึกษาใหเปนไปตามประกาศดังน้ี  

(๑) กรณีท่ัวไป โดยการทดสอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ 

หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยและประธานหลักสูตรกําหนดและ

ประกาศใหทราบ 

(๒) กรณีพิเศษ โดยการคัดเลือกใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษตามท่ี

ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

(๓) กรณีนักศึกษาสมทบ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 

 

ขอ ๓๕  ผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตองมีคุณสมบัติ 

ดังน้ี   

๓๕.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 

๓๕.๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาตามรายละเอียดท่ี

กํ าหนดไว ในแต ละหลักสู ตร  จากสถา บัน อุดมศึกษา ท่ีสํ า นักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    

๓๕.๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐   

 

สวนท่ี ๒ 

คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

ขอ ๖๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองมี

คุณสมบัติดังน้ี 

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษากอนวัน

เปดภาคการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีกระทรวงรับรองและเง่ือนไขอ่ืนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแตละ

หลักสูตร  

(๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  หรือเทียบเทา 

(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 



๖๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๓๕.๑ .๓ มีคุณสมบัติ อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรแตละหลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขาศึกษา 

๓๕.๑.๔ ผูท่ีมีคุณสมบัติตางจากท่ีกําหนดในขอ ๓๕.๑.๑ ถึง 

๓๕.๑.๓  อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได  โดยใหอยูในดุลย

พินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละ

หลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขาศึกษา 

(๕) ผูท่ีมีคุณสมบัติตางจากท่ีกําหนดใน (๑) ถึง (๔) อาจไดรับการ

พิจารณาให สมั คร เข าศึ กษาได  โดยให อยู ในดุ ลย พิ นิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๕.๒  หลักสูตรปริญญาโท 

๓๕.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทาย  ในระดับปริญญาตรีหรือเ ทียบเทา  หรือระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร จาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    

๓๕.๒.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐   

 

๓๕ .๒ .๓ มีคุณสมบัติ อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรแตละหลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขาศึกษา 

๓๕.๒.๔ ผูท่ีมีคุณสมบัติตางจากท่ีกําหนดในขอ ๓๕.๒.๑  

ถึง ๓๕.๒.๓  อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได  โดยใหอยูในดุลย

พินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ ๗๐ หลักสูตรปริญญาโท ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษากอนวัน

เปดภาคการศึกษา  ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงรับรองและ

เง่ือนไขอ่ืนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร  

(๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ หรือเทียบเทา 

(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละ

หลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขาศึกษา 

(๕) ผูท่ีมีคุณสมบัติตางจากท่ีกําหนดใน (๑) ถึง (๔) อาจไดรับการ

พิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๓๕.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 

๓๕.๓.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแตละ

ขอ ๗๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตอง

มีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษากอนวัน

เปดภาคการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาโทหรือเ ทียบเท าจาก

 



๖๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

หลักสูตร  จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับรอง  

   

๓๕.๓ .๒  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒ .๕๐  

สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป  หรือไมต่ํากวา  

๓.๐๐ สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 

 

๓๕ .๓ .๓  มีคุณสมบัติ อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรแตละหลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขาศึกษา 

๓๕.๓.๔  ผูท่ีมีคุณสมบัติตางจากท่ีกําหนดในขอ ๓๕.๓.๑  

ถึง ๓๕.๓.๓  อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได  โดยใหอยูในดุลย

พินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงรับรองและเง่ือนไขอ่ืนตามรายละเอียดท่ี

กําหนดไวในแตละหลักสูตร     

(๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ หรือเทียบเทา 

สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือไมต่ํากวา 

๓.๐๐ หรือเทียบเทา สําหรับผูสําเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา

โทหรือเทียบเทา 

(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละ

หลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขาศึกษา 

(๕) ผูท่ีมีคุณสมบัติตางจากท่ีกําหนดใน (๑) ถึง (๔) อาจไดรับการ

พิจารณาให สมั คร เข าศึ กษาได  โดยให อยู ในดุ ลย พิ นิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๕.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 

๓๕.๔.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาโท

หรือเทียบเทา ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร  จาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    

๓๕.๔.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม 

สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ต่ํากวา  ๓.๕๐ สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 

๓๕.๔.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แตละหลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขาศึกษา 

ขอ ๗๒ หลักสูตรปริญญาเอก ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษากอนวัน

เปดภาคการศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาโท

หรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงรับรองและเง่ือนไขอ่ืนตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร   

(๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม สําหรับผูสําเร็จ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ 

หรือเทียบเทา สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา 

(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละ

หลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขาศึกษา 

 



๖๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๓๕.๔.๔ ผูท่ีมีคุณสมบัติตางจากท่ีกําหนดในขอ ๓๕.๔.๑  ถึง 

๓๕.๔.๓  อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได โดยใหอยูในดุลยพินิจ

ของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๕) ผูท่ีมีคุณสมบัติตางจากท่ีกําหนดใน (๑) ถึง (๔) อาจไดรับการ

พิจารณาใหสมัครเขาศกึษาได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

ขอ ๓๖ ประเภทของนักศึกษาแบงเปน ๓ ประเภท ดังน้ี 

๓๖.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน

และผานการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาแลว 

๓๖.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนและผานการพิจารณาคัดเลือก โดยมีเง่ือนไขวาภาคการศึกษาแรก

จะตองสอบใหไดระดับคะแนนเฉลีย่ไมต่ํากวา ๓.๐๐ หรือมีเง่ือนไขอ่ืนตามท่ี

ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จึงจะเปลี่ยน

สถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได  

๓๖.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับให

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาลวงหนาในขณะท่ีกําลังศึกษา

ระดับปริญญาตรี โดยหลักเกณฑหรือแนวทางการดําเนินการใหเปนไปตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สวนท่ี ๓ 

ประเภทของนักศึกษา 

ขอ ๗๓ นักศึกษาแบงเปน ๓ ประเภท ดังน้ี 

(๑) นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและ

ผานการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาแลว 

(๒) นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนและผานการพิจารณาคัดเลือก โดยมีเง่ือนไขวาภาคการศึกษาแรก

จะตองสอบใหไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ หรือมีเง่ือนไขอ่ืนตามท่ี

ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จึงจะเปลี่ยน

สถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได 

(๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง  

(๓.๑) นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๓.๒) บุคคลท่ัวไปท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียน

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 



๖๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

หมวด ๕ 

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 

 

 

 

ขอ  ๓๘ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 ๓๘.๑ ผูผานการรับเขาศึกษาตามขอ ๓๗.๑ ตองแจงความประสงค

ท่ีจะเขาศึกษาในเอกสารรายงานตัวเขาศึกษา พรอมหลักฐานท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด ในภาคการศึกษาท่ีระบุขอเขาศึกษาและในหลักสูตร

สาขาวิชาท่ีสมัครและไดรับการพิจารณาใหเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ท้ังน้ีจะข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา ๑ หลักสูตรสาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได 

และตองปฏิบัติตามประกาศกําหนดการลงทะเบียนและการชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                                                           

 ๓๘.๒ ผูผานการรับเขาศึกษาตามขอ ๓๗.๒ ตองไดรับการตอบรับให

เขาศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย และตองปฏิบัติตามประกาศกําหนดการ

ลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวด ๗ 

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การลาพักการศึกษา  

และสถานภาพนกัศึกษา 

 

สวนท่ี ๑ 

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 

ขอ ๗๔ ใหผูผานการคัดเลือกตามขอ ๖๘ ตองรายงานตัวเขาศึกษาพรอมสง

เอกสารหลักฐานตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเพ่ือข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษา และตองปฏิบัติตามประกาศกําหนดการลงทะเบียนและการชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

ขอ ๔๒ การลาพักการศึกษา 

 

๔๒ .๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการศึกษาตอ

ประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยถือ

เกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี ๒ 

การลาพักการศึกษา 

ขอ ๗๕ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการศึกษาตอประธาน

หลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ

และเง่ือนไข ดังตอไปน้ี  

 



๖๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 ๔๒.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกอง

ประจําการ 

 

 ๔๒.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ  

หรือทุนอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาหรือการทําวิจัยในหลักสูตร  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

 ๔๒.๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกิน  รอย

ละ  ๒๐  ของเวลาเรียนท้ังหมด  โดยมีใบรับรองแพทยรับรอง 

 ๔๒.๑.๔ ไดศึกษาและทําการสอบเสร็จสิ้นไปแลว อยาง

นอย ๑ ภาคการศึกษาและมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ โดยมีความ

จําเปนสวนตัว 

 ๔๒.๑.๕ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวยกะทันหันใหยื่น

คํารองขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีขาดการศึกษา 

 ๔๒ .๒ การลาพักการศึกษาตามขอ ๔๒.๑ .๓ , ๔๒ .๑ .๔ และ 

๔๒ .๑ .๕ จะกระทําไดครั้งละไมเ กิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ถา

จําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักไดอีกไมเกิน ๑ 

ภาคการศึกษา การลาพักตามขอ ๔๒.๑.๑ ใหเปนไปตามความตองการของ

ราชการทหารและการลาพักตาม ขอ ๔๒.๑.๒ ใหเปนไปตามเง่ือนไขของทุน

ท่ีไดรบั                                           

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ ตาม

หลักเกณฑของทางราชการ 

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดท่ีเปน

ประโยชนตอการศึกษาหรือการทําวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน โดยใหลาพักไดตามเง่ือนไขของทุนท่ีไดรับ   

(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมด โดยมีใบรับรองแพทยรับรอง 

(๔) เมื่อมีเหตุจําเปนสวนตัว หากไดศึกษาและทําการสอบเสร็จสิ้นไป

แลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษาและมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  

(๕) มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวยกะทันหันใหยื่นคํารองขอลาพัก

การศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีขาดการศึกษา 

การลาพักการศึกษาตาม (๓) (๔) และ (๕) จะกระทําไดครั้งละไมเกิน 

๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํา

รองขอลาพักไดอีกไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา   

๔๒.๓ ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับ

เวลาท่ีลาพักอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาต

ใหลาพักการศึกษาตามขอ ๔๒.๑.๑    

 

ขอ ๗๖ ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับเวลาท่ีลา

พักอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพัก

การศึกษาตามขอ ๗๕ (๑) 

 

 



๖๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๔๒.๔ นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาในระหวางท่ี

ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย ยกเวนการลาพักการศึกษา ตามขอ  ๔๒.๑.๑   มิฉะน้ัน

จะถูกจําหนายช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 

ขอ ๗๗ นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาในระหวางท่ีไดรับอนุญาต

ใหลาพักการศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอบังคับ ประกาศของ

มหาวิทยาลัย ยกเวนการลาพักการศกึษา ตามขอ ๗๕ (๑) มิฉะน้ันจะถูกจําหนาย

ช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 

 

๔๒.๕ นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาเมื่อกลับเขาศึกษา

จะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอประธานหลักสตูร และตองไดรับอนุมัติ

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนกําหนดการลงทะเบียนไมนอยกวา ๑ สัปดาห 

 

ขอ ๗๘ นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาเมื่อกลับเขาศึกษา

จะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอประธานหลักสูตร และตองไดรับ

อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนกําหนดการลงทะเบียน 

ไมนอยกวา ๑ สัปดาห   

นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาเมื่อกลับเขาศึกษา

จะตองลงทะเบียนศึกษาตามกําหนดของการศึกษาในภาคน้ัน 

 

 

 

ขอ ๔๓ การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปน้ี 

๔๓ .๑ ศึกษาครบถวนตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จ

การศึกษา 

 

๔๓.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก 

๔๓.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษา  ในกรณี

ดังตอไปน้ี 

๔๓ .๓ .๑ เปนนักศึกษาทดลองเรียนตามขอ ๓๖ .๒ ท่ีไม

สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเปนนักศึกษาสามัญได 

สวนท่ี ๓ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ ๗๙ นอกจากศึกษาครบถวนตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จ

การศึกษาแลว นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปน้ี  

 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

 

 

(๓) เปนนักศึกษาทดลองเรียนตามขอ ๗๓ (๒) ท่ีไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงสภาพเปนนักศึกษาสามัญได    

 



๗๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๔๓.๓.๒ ไดแตมเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาต่ํากวา ๒.๕๐ 

ติดตอกันสองภาคการศึกษา 

๔๓ .๓ .๓ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

การศึกษาท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตรตามขอ ๑๔.๑, ๑๔.๒  และ ๑๔.๓ 

 ๔๓.๓.๔ ไมสงเอกสารลงทะเบียนเรียน และ/หรือไมชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด 

 ๔๓.๓.๕ สอบวัดคุณสมบัติไมผานตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

  

 

 

 

๔๓.๓.๖ ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษา 

๔๓.๓.๗ ทุจริตในการสอบ 

๔๓.๓.๘ ทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 

๔๓.๓.๙ ตาย 

(๔) ไดคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาต่ํากวา ๒.๕๐ ติดตอกัน

สองภาคการศึกษา 

(๕) ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนด

ไวในหลักสูตร  

(๖) ไมลงทะเบียนเรียน หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

ภายในเวลาท่ีกําหนด  

 

(๗) ไมสามารถเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเพ่ือใช

สําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลา ๕ ป นับแตสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธมีผล “ผาน” เวนแตมีเหตุผลความจําเปนและไดรับการอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

(๘) ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษา 

(๙) ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัย

ตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันรวม หรือ

สถาบันสมทบ 

 

 

 

ขอ ๔๔ การคืนสภาพการเปนนักศึกษา 

๔๔.๑ นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาหลังจากข้ึนทะเบียน

เปนนักศึกษาแลวและพนสภาพในกรณีขอ ๔๓.๒  หรือ ๔๓.๓.๔  หรือ 

๔๓.๓.๖ อาจยื่นคํารองขอคืนสภาพการเปน   นักศึกษาไดภายในกําหนด

สวนท่ี ๔ 

การคืนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ ๘๐ การคนืสภาพการเปนนักศึกษา  

(๑) นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาหลังจากข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาแลวและพนสภาพในกรณีขอ ๗๙ (๒) หรือ (๖) หรือ (๘) ใหยื่นคํารอง

ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายในกําหนดระยะเวลาการเรียนของแตละ

หลักสูตร ท้ังน้ีนับจากวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของหลักสูตรน้ัน ๆ 

 



๗๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ระยะเวลาการเรียนของแตละหลักสูตร  ท้ังน้ีนับจากวันข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาของหลักสูตรน้ันๆ 

๔๔ .๒  การคืนสภาพการเปนนักศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดีโดยผานความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยตามลําดับ 

๔๔.๓  นักศึกษาจะไดรับอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาในภาค

การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาท่ีอธิการบดีอนุมัติใหพนสภาพ 

๔๔.๔  การนับระยะเวลาการศึกษาใหนับรวมระยะเวลาท่ีนักศึกษา

พนสภาพเปนสวนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาดวย 

๔๔.๕  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพ พรอมท้ัง

คาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาท่ี

นักศึกษาพนสภาพ 

๔๔.๖ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาแลวจะมี

สถานภาพเชนเดียวกับสถานภาพเดิมกอนพนสภาพ  แต ท้ังน้ีการนับ

ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๔๔.๔ 

 

 

(๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

โดยขอเสนอของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

(๓) นักศึกษาจะไดรับอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาในภาค

การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาท่ีอธิการบดีอนุมัติใหพนสภาพ 

(๔) การนับระยะเวลาการศึกษาใหนับรวมระยะเวลาท่ีนักศึกษาพน

สภาพเปนสวนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาดวย 

(๕) นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพ พรอมท้ัง

คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาพนสภาพ 

 

(๖) นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาแลวจะมี

สถานภาพเชนเดียวกับสถานภาพเดิมกอนพนสภาพ ท้ังน้ีการนับระยะเวลา

การศึกษาใหเปนไปตามขอ (๔) 

ขอ ๓๙ การลงทะเบียนเรียน 

 

๓๙.๑  การลงทะเบียนเรียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

ใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศแตละป

การศึกษา 

หมวด ๘ 

การลงทะเบียนเรียน   

ขอ ๘๑ การลงทะเบียนเรียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ให

เปนไปตามรายละเอียดท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศ  

 

๓๙.๒ การลงทะเบียนเรียน  

๓๙.๒.๑ การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time) 

คือ ลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  

ขอ ๘๒ การลงทะเบียนเรียน มีไดดังน้ี  

(๑) ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time)  

 



๗๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ในแตละภาคการศึกษาปกติระบบทวิภาค สําหรับภาคฤดูรอนใหลงทะเบียน

เรียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต หรือไมต่ํากวา ๑๑ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๙ 

หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือไมต่ํากวา ๑๔ 

หนวยกิต แตไมเกิน ๒๓ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติระบบจตุร

ภาค 

 

 

๓๙.๒.๒ การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา (Part Time) 

คือ ลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในแต

ละภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค หรือไมต่ํากวา ๘ หนวยกิต แตไมเกิน 

๑๕ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือไมต่ํากวา ๙ 

หนวยกิต แตไมเกิน ๑๘ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค 

 

 (๑.๑) ระบบทวิภาค  ใหลงทะเบียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แต

ไมเกิน ๑๕ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๖ หนวยกิต

ในภาคฤดูรอน 

 (๑.๒) ระบบไตรภาค  ใหลงทะเบียนไมต่ํากวา ๑๑ หนวยกิต 

แตไมเกิน ๑๙ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ 

 (๑.๓) ระบบจตุรภาค ใหลงทะเบียนไมต่ํากวา ๑๔ หนวยกิต 

แตไมเกิน ๒๓ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ 

(๒) ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา (Part Time)  

 (๒.๑) ระบบทวิภาค  ใหลงทะเบียนไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต แต

ไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ 

 (๒.๒) ระบบไตรภาค  ใหลงทะเบียนไมต่ํากวา ๘ หนวยกิต 

แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ 

 (๒.๓) ระบบจตุรภาค  ใหลงทะเบียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต 

แตไมเกิน ๑๘ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ 

๓๙.๓ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

        นักศึกษาท่ีศึกษารายวิชาครบตามโครงสรางของหลักสูตรแลว แตยังไม

สามารถสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหปรากฏผลผานอยางสมบูรณตอง

ลงทะเบียนพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะ

สําเร็จการศึกษา 

ขอ ๘๓ นักศึกษาท่ีศึกษารายวิชาครบตามโครงสรางของหลักสูตรแลว แต

ยังไมสามารถสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหปรากฏผลผานอยาง

สมบูรณใหลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา พรอมท้ังชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

 

๓๙.๔  การลงทะเบียนขามสถาบัน 

 

ขอ ๘๔ การลงทะเบียนขามสถาบัน ใหดําเนินการไดตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไข ดังตอไปน้ี 

 



๗๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 ๓๙.๔.๑ นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอ่ืนได

ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปน้ี 

 (๑) รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดมิไดเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปการศึกษาน้ันดวยเหตุผลตางๆ 

 (๒) รายวิชาท่ีสถาบันอ่ืนเปดสอน ตองมีเน้ือหาท่ี

เทียบเคียงกันไดหรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวิชาในหลักสูตร 

 (๓) รายวิชาท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาหรือ

การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา 

๓๙.๔.๒ ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาท่ี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามสถาบันไปเปนสวนหน่ึงของการประมวลผล

การศึกษาตามหลักสูตรท่ีนักศึกษาศึกษาอยู 

 

๓๙.๔.๓ นักศึกษาตองเปนฝายรับผิดชอบคาลงทะเบียน

ตามอัตราท่ีสถาบันกําหนด 

 (๑) นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอ่ืนไดตอเมื่อไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปน้ี 

(๑.๑) รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัย

ในภาคการศึกษาและปการศึกษาน้ัน 

(๑.๒) รายวิชาท่ีสถาบันอ่ืนเปดสอน ตองมีเน้ือหาท่ีเทียบเคียง

กันไดหรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาใน

หลักสูตร 

(๑.๓) รายวิชาท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาหรือการทํา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา 

(๒) ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนขามสถาบันไปเปนสวนหน่ึงของการประมวลผลการศึกษา

ตามหลักสูตรท่ีนักศึกษาศึกษาอยู โดยแนวทางการดําเนินการใหเปนไปตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๓) นักศึกษาตองเปนฝายรับผิดชอบคาลงทะเบียนตามอัตราท่ี

สถาบันท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนกําหนด 

ขอ ๔๐  การขอเพ่ิม  ขอลดและขอถอนรายวิชา 

นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลดหรือขอถอนรายวิชาไดตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบวิชาและประธานหลักสูตรและตองไดรับ

อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ

ดังตอไปน้ี 

   ๔๐.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา จะตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหนับ

จากวันเปดภาคการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษาปกติ 

หรือภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 

ขอ ๘๕ นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมื่อไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบวิชาและประธานหลักสูตรและตอง

ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ

ดังตอไปน้ี   

 

(๑) การขอเพ่ิม หรือลด รายวิชา จะตองกระทําภายใน ๒ 

สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในแตละภาค

 



๗๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

    ๔๐.๒ การขอลดรายวิชา จะตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหนับจาก

วันเปดภาคการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ๔๐.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดเมื่อพนสัปดาหท่ี ๒ นับ

จากวันเปดภาคการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษาปกติ 

หรือเมื่อพนสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอนจนถึง ๑ 

สัปดาหกอนการสอบครั้งสุดทายของรายวิชาน้ัน และจะบันทึกรายวิชาท่ีขอ

ถอนลงในใบแสดงผลการศึกษาดวย 

การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาค 

ฤดูรอน 

 

(๒) การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดเมื่อพนสัปดาหท่ี ๒ นับจาก

วันเปดภาคการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษาปกติ หรือ

เมื่อพนสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอนจนถึง ๑ สัปดาห

กอนการสอบครั้งสุดทายของรายวิชาน้ัน และจะบันทึก “ W ” ในรายวิชา

ท่ีขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษาดวย  

 

 

 

ขอ ๔๑ เวลาเรียน 

 

นักศึกษาจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาภาคทฤษฎี  หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ  

หรือรายวิชาท่ีมีการทดลอง การฝกปฏิบัติหรือการศึกษาท่ีเทียบเทาการ

ฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ตอเมื่อมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของการบรรยาย หรือการปฏิบัติการ การ

ทดลอง การฝกปฏิบัติหรือการศึกษาท่ีเทียบเทา การฝกงานหรือการฝก

ภาคสนาม 

หมวด ๙ 

เวลาเรียน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

สวนท่ี ๑ 

เวลาเรียน 

 

ขอ ๘๖ นักศึกษาจะมีสิทธ์ิเขาสอบในรายวิชาภาคทฤษฎี หรือรายวิชา

ภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาท่ีมีการทดลอง การฝกปฏิบัติหรือการศึกษาท่ี

เทียบเทาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ตอเมื่อมีเวลาเรียนในรายวิชา

น้ันไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของการบรรยาย หรือการ

ปฏิบัติการ การทดลองการฝกปฏิบัติหรือการศึกษาท่ีเทียบเทาการฝกงาน

หรือการฝกภาคสนาม ท้ังน้ี หลักสูตรสามารถกําหนดไวเปนอยางอ่ืนได แต

ตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

 

 

 

 



๗๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

หมวด  ๖ 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

สวนท่ี ๒  

สัญลักษณแสดงผลการศึกษา 

 

ขอ ๔๕ การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละ

ภาคโดยกระทําเปนสัญลักษณดังน้ี 

๔๕.๑  สัญลักษณแสดงผลการศึกษาแตละรายวิชา 

๔๕.๑.๑ สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา ผลการสอบของแตละ

รายวิชาแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ   ซึ่งมีความหมายและแตมประจํา ดังน้ี 

       สัญลักษณ         ความหมาย  แตมประจํา 

 A          ดีเลิศ (Excellent)                  ๔.๐๐ 

 B+        ดีมาก (Very Good)      ๓.๕๐ 

 B          ดี (Good)                  ๓.๐๐ 

 C+        คอนขางดี (Fairly Good)            ๒.๕๐ 

 C          พอใช (Fair)                    ๒.๐๐ 

 D+        ออน (Poor)                           ๑.๕๐ 

 D          ออนมาก (Very Poor)     ๑.๐๐ 

 F          ตก (Fail)                    ๐.๐๐ 

๔๕.๑.๒ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา ผลการสอบของแต

ละรายวิชาแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

     สัญลักษณ  ความหมาย 

           S  พอใจ (Satisfactory) 

           U     ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

           I    รอการประเมินผล (Incomplete) 

           P การศึกษายังไมสิ้นสุด (in Progress) 

          W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

ขอ ๘๗ การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต

ละภาคโดยกระทําเปนสัญลักษณดังน้ี 

(๑) สัญลักษณแสดงผลการศึกษาแตละรายวิชา 

      (๑.๑) สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา ผลการสอบของแตละ

รายวิชาแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีความหมายและแตมประจํา ดังน้ี 

สัญลักษณ          ความหมาย          แตมประจํา 

      A                      ดีเลิศ (Excellent)           ๔.๐๐ 

      B+  ดีมาก (Very Good)           ๓.๕๐ 

      B           ดี (Good)            ๓.๐๐ 

  C+                       คอนขางดี (Fairly Good)      ๒.๕๐ 

      C   พอใช (Fair)            ๒.๐๐ 

      D+             ออน (Poor)            ๑.๕๐ 

      D                ออนมาก (Very Poor)           ๑.๐๐ 

      F    ตก (Fail)                    ๐.๐๐ 

     (๑.๒) สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา ผลการสอบของแต

ละรายวิชาแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

สัญลักษณ  ความหมาย 

S   พอใจ (Satisfactory) 

U      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

I      รอการประเมินผล (Incomplete) 

P   การศึกษายังไมสิ้นสุด (in Progress) 

W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

 



๗๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

         AU การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

          X ยังไมไดรับผลการประเมิน  (No Report) 

          T            การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๕.๒ รายวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับของ

หลักสูตรจะตองไดสัญลักษณไมต่ํากวา B และรายวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาเลือก

ของหลักสูตรจะตองไดสัญลักษณไมต่ํากวาC ถาไดสัญลักษณต่ํากวาท่ีระบุไว

ขางตน  ตองลงทะเบียนเรียนซ้ําในโอกาสแรกท่ีเปดสอนรายวิชาในหมวดวิชา

บังคับตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาเดิม ถาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก

อาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนได ท้ังน้ีผลการศึกษารายวิชาท่ีเรียนซ้ําจะตอง

ไดไมสูงกวาสัญลักษณ B 

AU  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No Report) 

T              การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit) 

CS                         หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน  

                              (Credits from Standardized Test) 

CE   หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบท่ีคณะกรรมการบริหาร 

                   หลักสูตรจัดสอบ (Credits from Examination) 

CT   หนวยกิตท่ีไดจากการประเมนิ หรืออบรมท่ีจัดโดย                                                                        

               หนวยงานตาง ๆ (Credits from Training) 

CP              หนวยกิตท่ีไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน 

                  (Credits from Portfolio) 

 (๒) รายวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับของ

หลักสูตรจะตองไดสัญลักษณไมต่ํากวา B และรายวิชาท่ีอยูในหมวดวิชา

เลือกของหลักสูตรจะตองไดสัญลักษณไมต่ํากวา C ถาไดสัญลักษณต่ํากวาท่ี

ระบุไวขางตน ตองลงทะเบียนเรียนซ้ําในโอกาสแรกท่ีเปดสอน สําหรับ

รายวิชาในหมวดวิชาบังคับตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาเดิม ถาเปน

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนได  

 

๔๕.๓ การให F กระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 

๔๕.๓.๑ นักศึกษาเขาสอบและ/หรือมีผลงานท่ีประเมินผลวาตก 

๔๕.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุญาตจากอาจารย

ผูรับผิดชอบวิชาประธานหลักสูตรและไมไดรับอนุญาตจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๔๕.๓.๓ นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ  ๔๑ 

ขอ ๘๘ การให F กระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) นักศึกษาเขาสอบและมีผลสอบท่ีประเมินผลวาตก  

(๒) นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรบัอนุญาตจากอาจารยผูรับผิดชอบวิชา

และประธานหลักสูตร 

(๓) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๘๖ 

 



๗๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 ๔๕.๓.๔ นักศึกษาทําผิดขอกําหนดในการสอบของแตละ

รายวิชาไดรับการตัดสินใหตก 

 ๔๕.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เพราะนักศึกษาไมสอบ

และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานภายในเง่ือนไขระยะเวลาของการ

ประเมินผล I ในแตละกรณ ี

 

(๔) นักศึกษาทําผิดขอกําหนดในการสอบของแตละรายวิชาและ

ไดรับการตัดสินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหตก  

(๕) เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เพราะนักศึกษาไมสอบและมีผลการ

ประเมินวาตก หรือไมสงผลการปฏิบัติงานภายในเ ง่ือนไขของการ

ประเมินผล I ในกรณีท่ีไดรับสัญลักษณ I 

(๖) นักศึกษาทุจริตในการสอบ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาท่ี

ทุจริต ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีผลพิจารณาวาทุจริต ตาม

ขอ ๑๑๓ 

๔๕.๔ การให S หรือ U กระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิตหรือ

มีหนวยกิตแตหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษา

ออกเปนสัญลักษณท่ีมีแตมประจํา 

ขอ ๘๙ การให S หรือ U กระทําไดเฉพาะในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดให

มีผลการประเมิน S หรือ U ไมวาจะมีการนับหนวยกิตหรือไมก็ได 

 

 

๔๕.๕ การให  I  กระทําไดในกรณี ดังตอไปน้ี 

๔๕.๕.๑ นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะ

ปวยโดยมีใบรับรองแพทยรับรอง  แตนักศึกษาตองมีเวลาเรียนอยางนอย

รอยละ ๘๐ 

๔๕.๕.๒ นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมไดสงผลงานดวย

เหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอนและประธานหลักสูตร 

๔๕.๕.๓ อาจารยผูสอนและประธานหลักสูตรเห็นสมควรให

รอการประเมิน 

๔๕.๕.๔ นักศึกษาจะมี I ในระหวางการศึกษาไดไมเกิน ๒ 

รายวิชา ยกเวนกรณี  ๔๕.๕.๑ 

 

ขอ ๙๐ การให I กระทําไดในกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) นักศึกษาไมไดสอบ หรือไมสงผลงานตามหลักเกณฑในรายวิชาน้ัน 

เพราะเจ็บปวยจนไมอาจเขาสอบหรือสงผลงานน้ันได โดยมีใบรับรองแพทยรับรอง  

(๒) นักศึกษาไมไดสอบ หรือไมไดสงผลงานตามหลักเกณฑใน

รายวิชาน้ัน ดวยเหตุจําเปนโดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  

     นักศึกษาจะมี I ในระหวางการศึกษาไดไมเกิน ๒ รายวิชา 

ยกเวนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 



๗๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๔๕.๖  อาจารยผูรับผิดชอบวิชาตองระบุสาเหตุของการให I ดังน้ี 

 

๔๕ .๖ .๑ เมื่อมีการกําหนดใหสอบใหมหรือสงผลงาน

เพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน  นับจากวันท่ีอาจารยผูรับผิดชอบวิชาแจงผลการ

สอบ 

 ๔๕.๖.๒ เมื่อมีการกําหนดใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใหมในภาค

การศึกษาถัดไป 

 ๔๕.๖.๓ เมื่อมีการกําหนดใหเรียนซ้ําวิชาเดิมในโอกาสแรกท่ี

วิชาน้ันเปดสอน 

๔๕.๗   การเปลี่ยนสัญลักษณ I นักศึกษาจะตองดําเนินการตาม

กรณีท่ีไดรับสัญลักษณ  I  ดังน้ี 

๔๕.๗.๑สอบใหมหรือสงผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือนนับ

จากวันท่ีอาจารยผูสอนแจงผลการสอบ 

๔๕.๗.๒ ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและไดรับการประเมินผลใหม

ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

๔๕.๗.๓ ใหเรียนซ้ําอีก ๑ ครั้ง ในโอกาสแรกท่ีวิชาน้ันเปดสอน 

ขอ ๙๑ อาจารยผูรับผิดชอบวิชาตองกําหนดเง่ือนไขใหนักศึกษาท่ีได I 

ปฏิบัติ ดังน้ี  

(๑) กําหนดใหสอบใหมหรือสงผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน นับ

จากวันท่ีอาจารยผูรับผิดชอบวิชาแจงผลการสอบ  

(๒) กําหนดใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใหมในภาคการศึกษาถัดไป หรือ  

(๓) กําหนดใหเรียนซ้ําวิชาเดิมโดยไมตองลงทะเบียนในโอกาสแรก

ท่ีวิชาน้ันเปดสอน 

 

 ๔๕ .๘  การให  P กระทําได เฉพาะรายวิชาท่ีมีการสอนหรือ

ปฏิบัติงานตอเน่ืองกันมากกวา ๑ ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกของ

การลงทะเบียนใหประเมินดวยสัญลักษณ P และภาคการศึกษาสุดทายให

ประเมินดวยสัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา ตามขอ ๔๕.๑.๑ หรือสัญลักษณซึ่ง

ไมมีแตมประจํา (S หรือ U) 

 

 

ขอ ๙๒ การให P กระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีมีการสอนหรือปฏิบัติงาน

ตอเน่ืองกันมากกวา ๑ ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกของการ

ลงทะเบียนใหประเมินดวยสัญลักษณ P และภาคการศึกษาสุดทายให

ประเมินดวยสัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา ตามขอ ๘๗ (๑.๑) หรือสัญลักษณ

ซึ่งไมมีแตมประจํา (S หรือ U) 

 



๗๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๔๕.๙  การให W กระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 

๔๕.๙.๑ ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอน

การศึกษาตามขอ ๔๐.๓ 

๔๕.๙.๒  นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 

๔๕.๙.๓  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 

ขอ ๙๓ การให W กระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ 

๘๕ (๒) 

(๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  

(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 

 

๔๕.๑๐ การให AU กระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาขอเขา

รวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิตและตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ แตหากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการนอยกวารอยละ ๘๐ 

จะตองประเมินผลดวยสัญลักษณ U   

ขอ ๙๔ การให AU กระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดย

ไมนับหนวยกิตและตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไมนอยกวารอยละ ๘๐ แต

หากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการนอยกวารอยละ ๘๐ จะตอง

ประเมินผลดวยสัญลักษณ U 

 

๔๕.๑๑ การให X กระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ียังไมไดรบัรายงานผล

การประเมินการศึกษาของรายวิชาน้ันๆ ตามกําหนด 

ขอ ๙๕ การให X กระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ียังไมไดรับรายงานผลการ

ประเมินการศึกษาของผูสอนรายวิชาน้ัน ๆ ตามกําหนดเวลา 

 

๔๕.๑๒ สัญลักษณแสดงการประเมินผลความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

  ๔๕ .๑๒ .๑ การประเมินผลความก าวหน า ในการทํา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหประเมิน

ดวยสัญลกัษณ   “P”  หรือ  “S”  หรือ  “U”  ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

           “P”   (in Progress)  หมายถึง  ความกาวหนาของ

ผลงานการศึกษาวิจัยยังอยูในข้ันกําลังดําเนินการ  ยังไมอาจประเมินไดวาใน

ขณะท่ีทําการประเมินอยูในระดับเปนท่ีนาพอใจหรือไมเปนท่ีพอใจ 

  “S”  (Satisfactory)   หมายถึง  ความกาวหนาของผลงานการ

ศึกษาวิจัยเปนท่ีพอใจ 

  “U”  (Unsatisfactory)  หมายถึง  ความกาวหนาของ

ผลงานการศึกษาวิจัยไมเปนท่ีพอใจ   คืออยูในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังตอไปน้ี 

ขอ ๙๖ การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ใหมีสัญลักษณ ความหมาย และเง่ือนไขการใหสัญลักษณ ดังน้ี  

(๑) การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหประเมินดวยสัญลักษณ P S 

หรือ U ซึ่งมีความหมายดังน้ี   

(๑.๑) P หมายถึง ความกาวหนาของผลงานการศึกษาวิจัยยัง

อยูในข้ันกําลังดําเนินการ ยังไมอาจประเมินไดวาในขณะท่ีทําการประเมิน

อยูในระดับเปนท่ีนาพอใจหรือไมเปนท่ีพอใจ 

 (๑.๒) S หมายถึง ความกาวหนาของผลงานการศึกษาวิจัย

เปนท่ีพอใจ 

(๑.๓) U หมายถึง ความกาวหนาของผลงานการศึกษาวิจัยไม

เปนท่ีพอใจ คือ อยูในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 



๘๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

        (๑) นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธแลวใน

ภาคการศึกษาน้ัน แตยังมิไดดําเนินการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ 

        (๒) นักศึกษาไมปฏิบัติตามแผนงานวิจัยท่ีกําหนด 

๔๕.๑๒.๒ หากการประเมินผลความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษาปรากฏสัญลักษณ  “U”  ติดตอกัน  

๒ ภาคการศึกษา หรือ “P” ติดตอกัน ๔ ภาคการศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก และประธานหลักสูตร ตองพิจารณาหา

สาเหตุท่ีแทจริง พรอมท้ังกําหนดแนวทางแกไขและรายงานใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยทราบและพิจารณาหาขอยุติ 

(๑.๓.๑) นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธแลวในภาคการศึกษาน้ัน แตยังมิไดดําเนินการจัดทําโครงราง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๑.๓.๒) นักศึกษาไมปฏิบัติตามแผนงานวิจัยท่ีกําหนด 

(๒) หากการประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธของนักศึกษาปรากฏสัญลักษณ U ติดตอกัน ๒ ภาคการศึกษา 

หรือ P ติดตอกัน ๔ ภาคการศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือ

สารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร ตองพิจารณาหาสาเหตุท่ีแทจริง 

พรอมท้ังกําหนดแนวทางแกไขและรายงานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ

และพิจารณาหาขอยุติ 

ขอ ๔๗ การนับจาํนวนหนวยกิต 

 

๔๗.๑ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือใหครบตามท่ี

หลักสูตรกําหนด ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดในหลักสูตรของ

รายวิชาท่ีสอบไดเทาน้ัน 

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหน่ึง

ครั้งใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตครั้งสุดทายท่ีประเมินผลวาสอบไดไปคิด

เปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

๔๗.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย ให

นับหนวยกิตของทุกรายวิชาท่ีมีแตมประจํา 

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหน่ึง

ครั้งใหนับจํานวนหนวยกิตครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย 

สวนท่ี ๓ 

การนับจาํนวนหนวยกิต 

ขอ ๙๗ การนับจํานวนหนวยกิตใหมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

(๑) การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือใหครบตามท่ี

หลักสูตรกําหนด ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดในหลักสูตรของ

รายวิชาท่ีสอบไดเทาน้ัน 

      ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหน่ึง

ครั้งใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตครั้งสุดทายท่ีประเมินผลวาสอบไดไปคิด

เปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

(๒) การรวมจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย ใหนับ

หนวยกิตของทุกรายวิชาท่ีมีแตมประจํา 

         ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหน่ึง

ครั้งใหนับจํานวนหนวยกิตครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย 

 



๘๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

ขอ ๔๘ การคิดแตมเฉลี่ย 

  แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ย

สะสม  การคํานวณแตมเฉลี่ยใหทําดังน้ี 

  ๔๘.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับ

แตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตัง้หารดวยจํานวนหนวย

กิตรวมของรายวิชาท่ีผลการศึกษามีแตมประจําในภาคการศึกษาน้ันๆ ใหมี

ทศนิยมสองตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงท่ีสาม 

  ๔๘.๒ แตมเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา

ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา  ในหลักสูตรน้ันจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดย

เอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละ

รายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท้ังหมดท่ีศึกษา

และผลการศึกษาท่ีมีแตมประจําตามขอ ๔๗.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  

โดยปดเศษจากตําแหนงท่ีสาม 

 ในกรณี ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําให นําแตมประจําของ

สัญลักษณท่ีไดรับจากการประเมินครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลีย่ ท้ังน้ีแตม

ประจําของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ํา ตองไดสัญลักษณในระดับท่ีไมสูง

กวาสัญลักษณ B 

 

สวนท่ี ๓ 

การคิดแตมเฉลี่ย 

ขอ ๙๘ แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ย

สะสม โดยมีวิธีการคํานวณแตมเฉลี่ยดังน้ี 

(๑) แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับ

แตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวย

กิตรวมของรายวิชาท่ีผลการศึกษามีแตมประจําในภาคการศึกษาน้ัน ๆ ใหมี

ทศนิยมสองตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงท่ีสาม  

(๒) แตมเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา

ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา ในหลักสูตรน้ันจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอา

ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละ

รายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท้ังหมดท่ีศึกษา

และผลการศึกษาท่ีมีแตมประจําตามขอ ๙๗ (๒) ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  

      

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําใหนําแตมประจําของสัญลักษณ

ท่ีไดรับจากการประเมินครั้งสุดทายมาคํานวณคะแนนเฉลี่ย ท้ังน้ีแตม

ประจําของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ํา ตองไดสัญลักษณในระดับท่ีไมสูง

กวาสัญลักษณ B และใหใสเครื่องหมาย # หลังสัญลักษณท่ีไดรับในภาค

การศึกษาท่ีสอบไมผานการประเมินในรายวิชาน้ัน 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

ขอ ๔๙ การยายสาขาวิชา 

๔๙.๑ การยายสาขาวิชาอาจกระทําได ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร  

ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม  และไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๔๙.๒ นักศึกษาผูขอยายสาขาวิชาตองเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแลว 

ไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา 

๔๙.๓ นักศึกษาทดลองเรียน ไมมีสิทธิขอยายสาขาวิชา 

สวนท่ี ๔ 

การยายสาขาวิชา 

ขอ ๙๙ การยายสาขาวิชา 

(๑) การยายสาขาวิชาอาจกระทําได ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร 

ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม และไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒) นักศึกษาผูขอยายสาขาวิชาตองเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแลว 

ไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา 

(๓) นักศกึษาทดลองเรียน ไมมีสิทธ์ิขอยายสาขาวิชา 

 

 

ขอ ๕๐ การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

 นักศึกษาในหลักสูตรระดับต่ํากวาอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขา

ศึกษาในหลักสูตรท่ีสูงกวาหรือในทางกลับกัน  นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ี

สูงกวาอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวาได  

ท้ังน้ีใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรน้ันๆ  และ/หรือประกาศ

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

สวนท่ี ๕ 

การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

ขอ ๑๐๐ นักศึกษาในหลักสูตรระดับต่ํากวาอาจไดรับการพิจารณาใหโอน

เขาศึกษาในหลักสูตรท่ีสูงกวาหรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับ

ท่ีสูงกวาอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวาได 

ท้ังน้ีใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรน้ัน ๆ และประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

           นักศึกษาในหลักสูตรระดับต่ํากวาอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขา

ศึกษาในหลักสูตรท่ีสูงกวาหรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ี

สูงกวาอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวาได 

ท้ังน้ีใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรน้ัน ๆ และประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 



๘๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

ขอ ๕๑ การรับและเทียบโอนหนวยกิต 

 นักศึกษาจะขอรับและเทียบโอนหนวยกิตไดตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย    ผูรับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตร  และตอง

ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ

ดังตอไปน้ี 

 ๕๑.๑  รายวิชาท่ีรับและเทียบโอนหนวยกิตได 

๕๑.๑.๑ เปนรายวิชาท่ีมีการสอนหรือปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา ยกเวนวิทยานิพนธและสารนิพนธไมสามารถรับโอนหนวยกิตได 

 

๕๑.๑.๒ เปนรายวิชาท่ีมีในหลักสูตรท่ีรับเขาศึกษาและมี

เน้ือหาเทียบเคียงกันได 

๕๑.๑.๓ เปนรายวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ปการศึกษา  

นับจากปการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน 

๕๑.๑.๔ เปนรายวิชาท่ีไดรับการประเมินผลไดสัญลักษณไม

ต่ํากวา B 

๕๑.๒ จํานวนหนวยกิตท่ีสามารถรับและเทียบโอนได  

           ๕๑.๒.๑ หากเปนรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ท้ังน้ีกรณีเปนการขอรับและเทียบโอนหนวยกิตจากระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มายังระดับ

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือในทางกลับกัน จะกระทําไดไมเกินรอยละ 

๔๐ ของหนวยกิต รายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา 

สวนท่ี ๖ 

การรับและเทียบโอนหนวยกิต 

ขอ ๑๐๑ นักศึกษาจะขอรับและเทียบโอนหนวยกิตไดตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองไดรบัการพิจารณา

อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ

ดังตอไปน้ี 

(๑) รายวิชาท่ีรับและเทียบโอนหนวยกิตได 

(๑.๑) เปนรายวิชาท่ีมีการสอนหรอืปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา สําหรับการรับโอนหนวยกิตวิทยานิพนธและสารนิพนธให

เปนไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

(๑.๒) เปนรายวิชาท่ีมีในหลักสูตรท่ีรับเขาศึกษาและมีเน้ือหา

เทียบเคียงกันได 

      

 

     (๑.๓) เปนรายวิชาท่ีไดรับการประเมินผลไดสัญลักษณไมต่ํา

กวา B  

(๒) จํานวนหนวยกิตท่ีสามารถรับและเทียบโอนได 

     (๒.๑) หากเปนรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลยั ใหอยูใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

ท้ังน้ีกรณีเปนการขอรับและเทียบโอนหนวยกิตจากระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑติหรือประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง มายังระดบั

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือในทางกลับกันจะกระทําไดไมเกินรอยละ 

๔๐ ของหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกไขใหสอดคลองกับ

ประกาศกระทรวง

การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

เรื่อง แนวทางการ

ดําเนินงานระบบคลัง

หนวยกิตระดับ

อุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

 

 



๘๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๕๑.๒.๒ หากเปนรายวิชาท่ีเปดสอนในตางสถาบัน ให

กระทําไดไมเกินรอยละ  ๒๕  ของหนวยกิตรายวิชาท่ีมีการสอนหรือ

ปฏิบัติงานในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา 

๕๑.๓ รายวิชาท่ีเทียบและโอนหนวยกิต เมื่อไดรับโอนหนวยกิต จะ

รายงานในใบแสดงผลการศึกษา โดยระบุรายละเอียดจํานวนหนวยกิต 

สถาบันการ ศึกษาท่ีรับโอนหนวยกิต พรอมท้ังแสดงรายวิชาท่ีรบัโอนหนวย

กิต ตามรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ี

รับโอนหนวยกิต และแสดงสัญลักษณ T กํากับท่ีรายวิชา ซึ่งแสดงความ

หมายถึง รายวิชาท่ีมาจากการโอนหนวยกิต โดยไมนํามาคิดคะแนนเฉลี่ย 

(๒.๒) หากเปนรายวิชาท่ีเปดสอนในตางสถาบัน ใหกระทําได

ไมเกินรอยละ ๒๕ ของหนวยกิตรายวิชาท่ีมีการสอนหรือปฏิบัติงานใน

หลักสตูรท่ีกําลังศึกษา 

(๓) รายวิชาท่ีเทียบและโอนหนวยกิต เมื่อไดรับโอนหนวยกิตจะ

รายงานในใบแสดงผลการศึกษา โดยระบุรายละเอียดจํานวนหนวยกิต 

สถาบันการศึกษาท่ีโอนหนวยกิต พรอมท้ังแสดงรายวิชาท่ีรับโอนหนวยกิต 

ตามรหสัรายวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิตของรายวิชาในหลักสตูรท่ีรับ

โอนหนวยกิต และแสดงสัญลักษณ T กํากับท่ีรายวิชา โดยไมนํามาคิดแตม

เฉลี่ย 

 

 

ขอ ๕๒ การเทียบโอนความรู  ประสบการณและใหหนวยกิต 

          บัณฑิตวิทยาลัย อาจยกเวนหรือเทียบโอนความรูและประสบการณ

การทํางานจากการศึกษานอกระบบ  และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศยั  เปน

รายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได  ท้ังน้ีหลักเกณฑ

การเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สวนท่ี ๗ 

การเทียบโอนความรู ประสบการณและใหหนวยกิต 

ขอ ๑๐๒ นักศึกษามีสิทธ์ิขอเทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน

จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาและได

หนวยกิตตามหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได ท้ังน้ีหลักเกณฑ

การเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

ขอ ๕๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

 ๕๓.๑ บัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบัน

อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด  ท้ังน้ีการนับระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตรใหเริ่มนับตั้งแต

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

สวนท่ี ๘ 

การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

ขอ ๑๐๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

(๑) บัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบัน

อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีบัณฑติ

วิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีการนับระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตรใหเริ่มนับตั้งแต

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

 



๘๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 ๕๓.๒ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีไดรับโอนเขาศึกษาในหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา จะตองยอมรับหลักเกณฑการเทียบโอนตามขอ ๕๑ 

๕๒.๓ นักศึกษารับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ปการศึกษา  แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 

๑๔.๑, ๑๔.๒  และ ๑๔.๓ 

 

 

(๒) นักศึกษารับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร 

หมวด ๗ 

การสอบวัดคุณสมบัติ 

ขอ ๕๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 ๕๔.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผานกอน

การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

 ๕๔.๒ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามขอ ๒๗  

 ๕๔.๓ การสอบวัดคุณสมบัติ สามารถใชการสอบขอเขียน และ/หรือ

การสอบปากเปลา  

 ๕๔.๔ การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

๕๔.๔.๑ เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติได เสร็จสิ้นแลว ให

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ อภิปรายแสดงความเห็นและลงมติ “ลับ” 

ตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติตามเกณฑ ดังน้ี 

(๑) “ผาน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดง

ความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ และมีศักยภาพในการแสดงกระบวนการทาง

ความคิด การวิเคราะหและแกปญหา โดยใชความรูมาประยุกตเพ่ือออกแบบ

งานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทยไดอยางเปนระบบ ท่ีทําใหคณะกรรมการสอบ

วัดคุณสมบัติเห็นวานักศึกษามีความพรอมในการสรางงานวิจัยไดดวยตนเอง 

 

หมวด ๑๐ 

การสอบวัดคุณสมบัติในกรณีของนักศึกษาปริญญาเอก 

ขอ ๑๐๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

(๑) นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติมีผล “ผาน” 

กอนการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

 

(๒) การสอบวัดคุณสมบัติ ใหใชการสอบขอเขียน การสอบปาก

เปลา หรือท้ังสองอยาง  

(๓) การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

(๓.๑) เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติไดเสร็จสิ้นแลว ใหพิจารณา

ตัดสินผลการสอบโดยการประชุม “ลับ”  

(๓.๒) ผลการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังน้ี   

(๓.๒.๑) “ผาน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดง

ความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ และมีศักยภาพในการแสดงกระบวนการทาง

ความคิด การวิเคราะหและแกปญหา โดยใชความรูมาประยุกตเ พ่ือ

ออกแบบงานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทย ไดอยางเปนระบบ ท่ีทําให

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเห็นวานักศึกษามีความพรอมในการสราง

งานวิจัยไดดวยตนเอง       

 



๘๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๒) “ไมผาน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาไมสามารถแสดง

คุณสมบัติใน (๑) ขางตน ไดเปนท่ีนาพอใจของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

 

๕๔.๔.๓ ประธานหลักสูตร ตองแจงผลการตัดสินของ

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหนักศึกษาทราบ ภายใน ๕ วัน นับจากท่ี

ไดรับทราบผลจากคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

๕๔.๔.๒ ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองสงผล

การสอบวัดคุณสมบัติมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธาน

หลักสูตร ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบวัดคุณสมบัติ     

๕๔.๔.๔ กรณีท่ีนักศึกษาสอบไมผานในการสอบครั้งแรก 

นักศึกษาสามารถขอสอบไดอีก ๑ ครั้งภายในไมเกิน ๖ เดือน และหากผล

การสอบในครั้งท่ี ๒ ปรากฏเปน “ไมผาน” ใหประธานหลักสูตร นําเขา

พิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดําเนินการอยางใด

อยางหน่ึงดังน้ี 

(๑) เสนอขอใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปน

นักศึกษามายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ 

(๒) เสนอขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาผู

น้ัน จากระดับปริญญาเอกมาเปนระดับปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

(๓.๒.๒) “ไมผาน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาไมสามารถ

แสดงคุณสมบัติใน (๓.๒.๑) ขางตน ไดเปนท่ีนาพอใจของคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติ 

(๓ .๓ )  ประธานหลักสู ตร  ต องแจ งผลการตัดสินของ

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหนักศึกษาทราบในทันที แตท้ังน้ีตองไม

เกิน ๕ วัน นับจากท่ีไดรับทราบผลจากคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

(๓.๔) ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองสงผลการ

สอบวัดคุณสมบัติมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานหลักสูตร 

ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบวัดคุณสมบัติ 

(๓.๕) กรณี ท่ีนักศึกษาสอบไมผานในการสอบครั้ งแรก 

นักศึกษาสามารถขอสอบไดอีก ๑ ครั้งภายในไมเกิน ๖ เดือน และหากผล

การสอบในครั้งท่ี ๒ ปรากฏเปน “ไมผาน” ใหประธานหลักสูตร นําเขา

พิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดําเนินการอยางใด

อยางหน่ึงดังน้ี 

(๓.๕.๑) เสนอขอใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปน

นักศึกษามายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ        

(๓.๕.๒) เสนอขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษา

ผูน้ันจากการศึกษาระดับปริญญาเอก มาเปนการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของตามท่ีเห็นสมควร 

 

 



๘๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

หมวด  ๘ 

การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

และการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 

 

ขอ ๕๕  การทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

 ๕๕.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือประธานหลักสูตร 

            ๕๕.๒  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

แลว นักศึกษาจะตองจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือโครงรางสารนิพนธเปน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ เสนออาจารยท่ีปรึกษาโครงราง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  โดยโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ให

ประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 

 

๕๕.๒.๑  หัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ท้ังภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  และภาษาตางประเทศ (ถามี) 

๕๕.๒.๒  ท่ีมาหรือความสําคัญของปญหา 

๕๕.๒.๓ แนวทางการศึกษาวิจัย 

 

 

 

๕๕.๒.๔ เครื่องมือและการวิเคราะหขอมูล 

 

๕๕.๒.๕ แผนงานการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

หมวด ๑๑ 

การดําเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ   

สวนท่ี ๑ 

การทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

 

ขอ ๑๐๕ การทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

(๑) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เมื่อ

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือในกรณีท่ียังไมมีอาจารยท่ีปรึกษา 

ใหไดรับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร  

(๒) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธแลว 

นักศึกษาจะตองจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือโครงรางสารนิพนธเปน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน ตามท่ีไดรับอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัย เสนออาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดย

โครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 

      (๒ .๑) หัวขอโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  ท้ัง

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาตางประเทศอ่ืน (ถามี) 

      (๒.๒) ท่ีมาหรือความสําคัญของปญหา  

      (๒.๓) คําถามวิจัย (ถามี) 

      (๒.๔) วัตถุประสงค  

      (๒.๕) สมมติฐานการศึกษา (ถามี) 

      (๒.๖) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      (๒.๗) แนวทางการศึกษาวิจัย เครื่องมือและการวิเคราะห

ขอมูล 

      (๒.๘) แผนงานการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 



๘๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๕๕.๒.๖ รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีเปนไปตาม

ความตองการของแตละหลักสูตร 

๕๕.๓ นักศึกษาตองสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ครั้งแรก  กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน ๒ ภาคการศึกษา  ให

นักศึกษาแจงเหตุผลพรอมท้ังขออนุมัติกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผานอาจารย ท่ีปรึกษาโครงราง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และประธานหลักสูตร 

  ๕๕.๔  บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวขอและการทําวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธรวมท้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  

เมื่อนักศึกษาไดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธผานเรียบรอยแลว 

๕๕.๕ การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรือ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ สามารถกระทําไดโดย

ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

หลัก และประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๕๕.๖ ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  ใหใช

ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ยกเวนกรณี ท่ี

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธบางเรื่องท่ีจําเปนตองใชภาษาไทยหรือ

ภาษาตางประเทศอ่ืนในการเขียน ใหคณะกรรมการพิจารณาภาษาท่ีใชใน

การเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเปนผูพิจารณาและเสนอความเห็นให

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและใหความเห็นชอบ                 

๕๕.๗ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก และ

ประธานหลักสูตรตองทําหนาท่ีตรวจสอบและปองกันมิใหเกิดการทุจริตใน

การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยตองติดตอกับนักศึกษาเพ่ือติดตาม

      (๒.๙) รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามความตองการของแตละ

หลักสูตร 

(๓) นักศึกษาตองสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธภายใน 

๒ ภาคการศึกษานับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ กรณีท่ีไม

สามารถดําเนินการสอบไดภายใน ๒ ภาคการศึกษา ใหนักศึกษาแจงเหตุผล

พรอมท้ังขออนุมัติกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผานอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ และประธานหลักสูตร 

(๔) บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวขอและการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธรวมท้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เมื่อ

นักศึกษาไดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธผานเรียบรอยแลว 

(๕) การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรือ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

(๖) ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

เวนแตกรณีท่ีจําเปนตองใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศอ่ืนในการเขียน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ท่ีไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาและ

เสนอความเห็นใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

 

(๗) เพ่ือใหการจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเปนไปโดย

ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ใหนักศึกษาเขาหารือและปรึกษาอาจารยท่ี

ปรึกษาในการจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอยางสม่ําเสมอ 



๘๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง  ซึ่งการติดตอน้ี

ไมจําเปนตองใหนักศึกษามาพบดวยตนเอง  สามารถติดตอผานระบบสื่อสาร

ตางๆ ได และจัดทําหลักฐานการติดตอกับนักศึกษาเพ่ือเก็บไวอางอิง   

๕๕.๘ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก ตองแจง

การประเมินผลความกาวหนาการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของ

นักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารท่ีนักศึกษา   รายงานความกาวหนาการ

ทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธในภาคเรียนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนทํา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และเสนอแผนงานการทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธในภาคเรียนตอไป ไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธาน

หลักสูตรทุกภาคการศึกษา ในระหวางท่ีนักศึกษายังทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธไมเสร็จสิ้น 

 

 

 

(๘) ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธทุกภาคการศึกษา และเสนอแผนงานการทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธในภาคเรียนตอไป ไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานอาจารยท่ี

ปรึกษาและประธานหลักสูตร 

 

 

ขอ ๕๖ การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

๕๖.๑ นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เมื่อ 

๕๖.๑.๑ ใชเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันสําหรับการทําวิทยานิพนธ 

หรือไมนอยกวา ๔๕ วัน สําหรับการทําสารนิพนธ  นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติ

หัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ  จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๕๖.๑.๒ สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามจํานวนหนวยกิต

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ี

กําหนด  และไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

๕๖.๑.๓ สอบผานความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ

ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

สวนท่ี ๒ 

การสอบวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

ขอ ๑๐๖ การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หลักสูตรปริญญาโท 

(๑) นักศึกษามีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เมื่อ 

 

 

 

(๑.๑) สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร ไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ี

กําหนด และไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๑.๒) สอบผานความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ

อ่ืนตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

         

 

๕ ๖ .๑ .๔  ส อ บ ผ า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู    

(Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 

แผน ข 

๕๖.๑.๕ ไดรับความเห็นชอบจากคณะอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหทําการขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได 

๕๖.๑.๖ เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ี

เขียนดวยภาษาตามท่ีไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธอานลวงหนากอนกําหนด  วันสอบวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธ อยางนอย ๑๕ วัน 

๕๖.๒ ประธานหลักสูตรจะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยา 

นิพนธหรือสารนิพนธ และกําหนดการสอบไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติและแตงตั้ง 

๕๖.๓  การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหเปนการสอบอยาง

เปดเผย ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจอ่ืนๆ  สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนด

วัน เวลาและสถานท่ีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ 

๕๖.๓.๑ กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไม

สามารถมาทําการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดตามกําหนด ใหปฏิบัติ

ดังน้ี 

     (๑.๓) เรียบเรียงผลงานใหแลวเสร็จโดยใชเวลาไมนอย

กวา ๙๐ วัน สําหรับการทําวิทยานิพนธ หรือไมนอยกวา  ๔๕  วัน สําหรับ

การทําสารนิพนธ นับจากวันท่ีไดแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

     (๑.๔) สอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษาหลักสตูรปริญญาโท 

แผน ข  

     (๑.๕) ไดรับความเห็นชอบจากคณะอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหทําการขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได 

      (๑.๖) เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ท่ีเขียนดวยภาษาตามท่ีไดรับอนุมตัิจากบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอานลวงหนากอนกําหนดวันสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ อยางนอย ๑๕ วัน 

(๒) ประธานหลักสตูรจะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และกําหนดการสอบไปยังคณบดบัีณฑติ

วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมตัิและแตงตั้ง 

(๓) การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหเปนการสอบอยาง

เปดเผย ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจอ่ืนๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนด

วัน เวลาและสถานท่ีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ 

(๓.๑) กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไม

สามารถมาทําการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดตามกําหนด ใหปฏิบัติ

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๑) ให บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่ งเลื่อนการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธออกไปจนกวาจะกําหนดวันท่ีกรรมการสอบทุก

คนมาทําการสอบได 

(๒) หากมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถเลื่อนการสอบได 

ใหกรรมการสอบผูน้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผาน

ประธานหลักสูตร และตองช้ีแจงสาเหตุของการท่ีกรรมการสอบไมสามารถ

มาทําการสอบได รวมถึงเหตุผลท่ีไมสามารถเลื่อนการสอบ ท้ังน้ีกรรมการผู

ขาดสอบตองแจงผลการตรวจวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เพ่ือขออนุมัติผล

การสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๓) หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไมมาสอบในวัน

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ กรรมการสอบผูน้ันหรือประธานกรรมการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองช้ีแจงสาเหตุตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผานประธานหลักสูตร พรอมท้ังแจงผลการตรวจวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธเพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๕๖.๔ การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

๕๖ .๔ .๑ เมื่อการสอบวิทยานิพนธไดเสร็จสิ้นแลว  ให

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรอืสารนิพนธอภิปราย   แสดงความคิดเหน็

และลงมติ  “ลับ”  ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑ  ดังน้ี 

(๑) "ผาน" หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดง

ผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และตอบขอซักถามไดเปนท่ีนาพอใจของ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือ

เพ่ิมเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที 

(๓.๑.๑) ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งเลื่อนการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธออกไปจนกวาจะกําหนดวันท่ีกรรมการสอบทุก

คนมาทําการสอบได 

(๓.๑.๒) หากมีเหตสุุดวิสยัไมสามารถเลื่อนการสอบได

ใหกรรมการสอบผูน้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผานประธานหลักสูตร และตองช้ีแจงสาเหตุของการท่ีกรรมการสอบไม

สามารถมาทําการสอบได รวมถึงเหตุผลท่ีไมสามารถเลื่อนการสอบ ท้ังน้ี

กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการตรวจวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เพ่ือ

ขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 (๓.๑.๓) หากมีเหตุสดุวิสัย กรรมการไมมาสอบในวัน

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ กรรมการสอบผูน้ันหรือประธานกรรมการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตองช้ีแจงสาเหตุตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผานประธานหลักสูตร พรอมท้ังแจงผลการตรวจวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธเพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

(๔) การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๔.๑) เมื่อการสอบวิทยานิพนธไดเสร็จสิ้นแลว ให

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรอืสารนิพนธอภิปราย แสดงความคิดเห็น

และลงมติ “ลับ” ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังน้ี  

(๔.๑.๑) "ผาน" หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดง

ผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  และตอบขอซักถามไดเปนท่ีนาพอใจ

ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือ

เพ่ิมเตมิสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรปูเลมวิทยานิพนธหรอืสาร

นิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

                 (๒) "ผานโดยมีเง่ือนไข" หมายถึง การท่ีนักศึกษายังไมสามารถ

แสดงผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรือตอบขอซักถามใหเปนท่ีพอใจ

ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดอยางสมบูรณ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ มีความเห็นวาสมควรให

แกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ และ/หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ ตามท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เสนอแนะ

ไวเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ีใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ กําหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษาตองดําเนินการแกไขปรับปรุง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามความเหมาะสม แตตองไมเกิน ๙๐ วัน

สําหรับการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ และไมเกิน ๓๐ วันสําหรับการแกไข

ปรับปรุงสารนิพนธ นับแตวันท่ีนักศึกษาทราบผลการตัดสินผลการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

  (๓) "ไมผาน" หมายถึง การท่ีนักศึกษาไมสามารถแสดง

ผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได ซึ่งเปนการแสดงวา

นักศึกษาผูน้ันไมมีความเขาใจอยาง 

 

        กรณีนักศึกษาสอบไมผานน้ี  ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ   แจงใหนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหม  ตาม

คําแนะนําภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให และนักศึกษาตองขอสอบตอ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

ท่ีกําหนดไวและลงทะเบียนสอบใหมกับบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔.๑.๒) "ผานโดยมีเง่ือนไข" หมายถึง การท่ีนักศึกษายัง

ไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรือตอบขอซักถามให

เปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดอยาง

สมบูรณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมีความเห็นวา

สมควรใหแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ และ/หรือวิธีการเรียบเรียง

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตามท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ีใหคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ กําหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษาตองดําเนินการ

แกไขปรับปรุงวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามความเหมาะสม แตตองไมเกิน 

๙๐ วันสําหรับการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ  และไมเกิน ๓๐ วันสําหรับ

การแกไขปรับปรุงสารนิพนธ นับแตวันท่ีนักศึกษาทราบผลการตัดสินผล

การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๔.๑.๓) "ไมผาน" หมายถึง การท่ีนักศึกษาไมสามารถ

แสดงผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได ซึ่งเปนการแสดงวา

นักศึกษาผูน้ันไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ และ/หรือวิธีการวิจัยท่ีตนไดทํา 

กรณีนักศึกษาสอบไมผานน้ี ใหคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  แจงใหนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธใหม ตามคําแนะนําภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให และนักศึกษา

ตองขอสอบตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอีกครั้ง เมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนดไวและลงทะเบียนสอบใหมกับบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๕๖.๔.๒ กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของ

คณะกรรมการสอบวิทยา นิพนธหรือสารนิพนธ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ไว  ไมวาจะเปนกรณีท่ีสอบ "ผานโดยมีเง่ือนไข" หรือสอบ "ไมผาน" ให

นักศึกษาแจงเหตุผลพรอมท้ังขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  

และประธานหลักสูตร    มิฉะน้ันผลการสอบจะถูกปรับเปน "ตก" นักศึกษา

จะตองชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหม และดําเนินการ

จัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธภายใตหัวขอเรื่องใหม  พรอมท้ังเริ่ม

ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหมท้ังหมด 

      ๕๖.๕ การสงผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

๕๖.๕.๑  กรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักตองแจงผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหนักศึกษา

ทราบอยางเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธ 

๕๖.๕.๒ กรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

ตองสงผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โดยผานประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ 

๕๖.๖ นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณ

ท่ีจัดพิมพตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  พรอมแผนบันทึกขอมูล

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามจํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  มายัง

บัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาไมเกิน ๒๑ วันนับแตวันท่ีปรากฎผลการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  “ผาน” 

       (๔.๒) กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัตติามขอแนะนํา

ของคณะ กรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว ไมวาจะเปนกรณีท่ีสอบ "ผานโดยมีเง่ือนไข" หรือสอบ "ไมผาน" 

ใหนักศึกษาแจงเหตุผลพรอมท้ังขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานตอ

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ  และประธานหลักสตูร มิฉะน้ันผลการสอบจะถูกปรับเปน "ตก" 

นักศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหม และ

ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธภายใตหัวขอเรื่องใหม  พรอม

ท้ังเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหมท้ังหมด 

(๕) การสงผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๕.๑) กรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

ตองแจงผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหนักศึกษาทราบ

อยางเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ 

(๕.๒) กรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

ตองสงผลการสอบวิทยานิพนธหรอืสารนิพนธมายังคณบดีบัณฑติวิทยาลัย

โดยผานประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ 

(๖) นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือรูปเลมสารนิพนธ

ฉบับสมบูรณตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไมเกิน 

๒๑ วันนับแตวันท่ีปรากฏผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ “ผาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกไขเน่ืองจากขณะน้ี

บัณฑิตวิทยาลัยไดมี

การพัฒนาระบบ  

e-Thesis เพ่ืออํานวย

ความสะดวกแก

นักศึกษา 



๙๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

          หากนักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณ

พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  หลังจากวันท่ีปรากฎผล

การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ “ผาน” เกินกวา ๒๑ วัน ใหถือวาเปน

การดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชาน้ีตามอัตรา

ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีการลาชาตองไมเกินระยะเวลา ๙๐ วัน

หลังจากวันครบกําหนดสงวิทยานิพนธ 

      ๕๖.๗ การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

   กรณีนักศึกษาไมสามารถสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธหรือสารนิพนธครบถวน

ภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน ใหนักศึกษาแจงเหตุผลพรอมท้ังขออนุมัติขยาย

เวลาตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร มิฉะน้ันบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผล

การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการ

รับปริญญาน้ันอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่ม ข้ันตอนการทํา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหมท้ังหมด 

หากนักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือรูปเลมสารนิพนธ

ฉบับสมบูรณตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากวันท่ีปรากฎผล

การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ “ผาน” เกินกวา ๒๑ วัน ใหถือวาเปน

การดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชาน้ีตาม

อัตราท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีการลาชาตองไมเกินระยะเวลา ๙๐ วัน

หลังจากวันครบกําหนดสงวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๗) การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

    กรณีนักศึกษาไมสามารถสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือรูปเลม

สารนิพนธฉบับสมบูรณตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน

กําหนดเวลา ๙๐ วัน ใหนักศึกษาแจงเหตุผลพรอมท้ังขออนุมัติขยายเวลา

ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือ

สารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร มิฉะน้ันบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผล

การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการ

รับปริญญาน้ันอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่ม ข้ันตอนการทํา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหมท้ังหมด 

ในการดําเนินการท่ี

เก่ียวของกับการจัด

รูปเลมวิทยานิพนธ/

สารนิพนธ ซึ่ง

สามารถดําเนินการ

ผานชองทาง Online 

โดยไมตองเดนิทางมา

ติดตอดวยตนเอง 

 ขอ ๑๐๗ การสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก  

(๑) นักศึกษามีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธได เมื่อ 

(๑.๑) สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร ไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ี

กําหนด และไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๑.๒) สอบผานความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ

อ่ืนตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 เหมือนกันปริญญาโท

แตแยกออกมาเพ่ือให

เกิดความชัดเจน

ยิ่งข้ึน 



๙๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๑.๓) เรียบเรียงผลงานใหแลวเสร็จโดยใชเวลาไมนอยกวา 

๙๐ วัน สําหรับการทําวิทยานิพนธ นับจากวันท่ีไดแตงตั้งคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๑ .๔ )  สอบผ านการสอบ วัดคุณสม บัติ  (Qualifying 

Examination) 

(๑ .๕) ไดรับความเห็นชอบจากคณะอาจารย ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธใหทําการขอสอบวิทยานิพนธได 

(๑.๖) เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธท่ีเขียนดวยภาษา

ตามท่ีไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอาน

ลวงหนากอนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ อยางนอย ๑๕ วัน 

(๒) ประธานหลักสูตรจะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และกําหนดการสอบไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เ พ่ือ

พิจารณาอนุมัติและแตงตั้ง 

(๓) การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนการสอบอยางเปดเผย ซึ่ง

นักศึกษาและผูสนใจอ่ืนๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา

และสถานท่ีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ 

(๓.๑) กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธไมสามารถมาทําการ

สอบวิทยานิพนธไดตามกําหนดใหปฏิบัติดังน้ี 

(๓.๑.๑) ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งเลื่อนการสอบ

วิทยานิพนธออกไปจนกวาจะกําหนดวันท่ีกรรมการสอบทุกคนมาทําการ

สอบได 

(๓.๑.๒) หากมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถเลื่อนการสอบได

ใหกรรมการสอบผูน้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ขออนุมัติ



๙๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

ดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธาน

หลักสูตร และตองช้ีแจงสาเหตุของการท่ีกรรมการสอบไมสามารถมาทํา

การสอบได รวมถึงเหตุผลท่ีไมสามารถเลื่อนการสอบ ท้ังน้ีกรรมการผูขาด

สอบตองแจงผลการตรวจวิทยานิพนธ เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 

         (๓.๑.๓) หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไมมาสอบ

ในวันสอบวิทยานิพนธกรรมการสอบผูน้ันหรือประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ตองช้ีแจงสาเหตุตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธาน

หลักสูตร พรอมท้ังแจงผลการตรวจวิทยานิพนธเพ่ือขออนุมัติผลการสอบ

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ 

(๔ .๑) เมื่ อการสอบวิทยานิพนธ ได เสร็จสิ้ นแล ว  ให

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอภิปราย แสดงความคิดเห็นและลงมติ 

“ลับ” ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังน้ี  

(๔.๑.๑) "ผาน" หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถ

แสดงผลงานวิทยานิพนธ  และตอบขอซักถามไดเปนท่ีนาพอใจของ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ 

นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิต

วิทยาลัยไดทันที 

(๔ .๑ .๒) "ผ านโดยมี เ ง่ือนไข " หมายถึง การ ท่ี

นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ หรือตอบขอซักถามใหเปน

ท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธมีความเห็นวาสมควรใหแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ 

และ/หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ  ตามท่ีคณะกรรมการสอบ



๙๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

วิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ีใหคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธกําหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษาตองดําเนินการแกไขปรับปรุง

วิทยานิพนธตามความเหมาะสม แตตองไมเกิน ๙๐ วันสําหรับการแกไข

ปรับปรุงวิทยานิพนธ นับแตวันท่ีนักศึกษาทราบผลการตัดสินผลการสอบ

วิทยานิพนธ 

(๔.๑.๓) "ไมผ าน " หมายถึง การ ท่ีนักศึกษาไม

สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธได ซึ่งเปนการแสดงวานักศึกษาผูน้ันไมมีความเขาใจอยางถอง

แทถึงสาระของวิทยานิพนธ และ/หรือวิธีการวิจัยท่ีตนไดทํา 

ก ร ณี นั ก ศึ ก ษ า ส อ บ ไ ม ผ า น น้ี  ใ ห

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ แจงใหนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธใหม  

ตามคําแนะนําภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให และนักศึกษาตองขอสอบตอ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนดไว

และลงทะเบียนสอบใหมกับบัณฑิตวิทยาลัย 

     (๔.๒) กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนํา

ของคณะ กรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ไมวาจะ

เปนกรณีท่ีสอบ "ผานโดยมีเง่ือนไข" หรือสอบ "ไมผาน" ใหนักศึกษาแจง

เหตุผลพรอมท้ังขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และประธาน

หลักสูตร มิฉะน้ันผลการสอบจะถูกปรับเปน "ตก" นักศึกษาจะตองชําระ

คาลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธภายใต

หัวขอเรื่องใหม  พรอมท้ังเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธใหมท้ังหมด 
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(๕) การสงผลการสอบวิทยานิพนธ 

(๕.๑) กรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักตองแจงผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธใหนักศึกษาทราบอยางเปน

ลายลักษณอักษร ภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๕.๒) กรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักตองสงผลการสอบวิทยานิพนธมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผาน

ประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ 

(๖) นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณตาม

ขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม

เกิน ๒๑ วันนับแตวันท่ีปรากฏผลการสอบวิทยานิพนธ “ผาน” 

  หากนักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตาม

ขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากวันท่ีปรากฎผลการสอบ

วิทยานิพนธ “ผาน” เกินกวา ๒๑ วัน ใหถือวาเปนการดําเนินการลาชา 

นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชาน้ีตามอัตราท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด ท้ังน้ีการลาชาตองไมเกินระยะเวลา ๙๐ วันหลังจากวันครบกําหนด

สงวิทยานิพนธ 

(๗) การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ 

 กรณีนักศึกษาไมสามารถสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน ให

นักศึกษาแจงเหตุผลพรอมท้ังขออนุมัติขยายเวลาตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและประธานหลักสูตร มิฉะน้ัน

บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา หาก

นักศึกษายังตองการรับปริญญาน้ันอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่ม

ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธใหมท้ังหมด 



๙๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 สวนท่ี ๓ 

คณะกรรมการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

ขอ ๑๐๘ คณะกรรมการเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ  ใน

หลักสูตรปริญญาโท ไดแก 

(๑) คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ซึ่งไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีจํานวนไมนอย

กวา ๒ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ ตองเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๒) คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่ง

ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย อาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือสารนิพนธหลัก ๑ คน และอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวมหรือสารนิพนธรวมอยางนอย ๑ คน 

(๓) คณะกรรมการสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) ซึ่งไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบประมวล

ความรูตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร ท้ังน้ีอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดลใหทําหนาท่ีกรรมการสอบประมวลความรูรวมดวยได 

(๔) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งไดรับ

การพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีอาจารยประจํา

หลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา ๓ คน โดยประธาน

กรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือสารนิพนธ

หลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือสารนิพนธรวม 

 

 

กําหนดแยกออกมา

เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน 



๑๐๐ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 ขอ ๑๐๙ คณะกรรมการเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ ในหลักสูตรปริญญาเอก 

ไดแก 

( ๑ )  คณะก ร รมก า รส อบ วั ด คุ ณส ม บั ติ  ( Qualifying 

Examination) ซึ่งไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร ท้ังน้ีอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกใหทําหนาท่ีกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรวมดวยได 

(๒) คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งไดรับการ

พิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน  

โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตองเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ  

(๓) คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งไดรับการพิจารณา

แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย อาจารย ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก ๑ คน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอยางนอย ๒ 

คน 

(๔) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งไดรับการพิจารณา

แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร และ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา ๕ คน โดยประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

หมวด ๙ 

การสําเร็จการศึกษา 

หมวด ๑๒ 

การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ ๕๗  การสําเร็จการศึกษา 

           บัณฑิตวิทยาลัย จะเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญา

ใหแกนักศึกษาท่ีปฏิบัติครบตามเง่ือนไขตอไปน้ี 

 

๕๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

๕๗.๑.๑ มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามขอ  ๑๔.๑ 

 

 

๕๗.๑.๒ ศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนตามโครงสรางของ

หลักสูตรและไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

๕๗.๑.๓ ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

๕๗.๑.๔  ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถ

ทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๕๗.๑.๕  ขอกําหนดอ่ืนๆตามท่ีแตละหลักสูตรจะกําหนด

โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

๕๗.๑.๖ ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตร

ใหแกนักศึกษา เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตามขอ ๕๗.๑.๑ ถึง ๕๗.๑.๕ 

ครบถวน โดยกําหนดใหวันท่ีนักศึกษาปฏิบัติตามขอดังกลาวครบ เปนวันท่ี

สําเร็จการศึกษา 

สวนท่ี ๑  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

 

ขอ ๑๑๐ ใหประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรใหแกนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการครบตามเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาตามหลักสูตรและตามแนว

ทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมขยายระยะเวลาการศึกษาสูงสุดใหกับ

นักศึกษา ของสํานักงานปลัดกระทรวง 

(๒) ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตร

และไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด และไดแตม

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๓ )  ผ าน เกณฑการประ เมินความรู ความสามารถทาง

ภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด โดยความ

เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

ใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรใหแกนักศึกษา

ตอสภามหาวิทยาลัย โดยใหถือวันท่ีนักศึกษาไดดําเนินการดังกลาวครบถวน

แลวเปนวันสําเร็จการศึกษา   

 

  

 



๑๐๒ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

๕๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

 

 

 

๕๗.๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน  ก  แบบ ก ๑ 

(๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามขอ ๑๔.๒ 

(๒) กรณีท่ีเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรม

วิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต ตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตร

กําหนด 

 

 

(๓) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถ

ทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) สอบวิทยานิพนธผาน 

 

 

(๕) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีจัดพิมพ

ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามจํานวนท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

(๖) ผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ

ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารท่ีมีนักวิชาการ

กลั่นกรอง หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรองและมี

รายงานการประชุม  (Proceeding)    

สวนท่ี ๒  

หลักสูตรปริญญาโท 

ขอ ๑๑๑ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขออนุมัติปริญญาแกนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาโทท่ีปฏิบัติครบตามเง่ือนไขตอไปน้ี  

(๑) หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑  

(๑.๑) มี เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตร ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และตามแนวทางการปฏิบัติ

เก่ียวกับการขออนุโลมขยายระยะเวลาการศึกษาสูงสุดใหกับนักศึกษา ของ

สํานักงานปลัดกระทรวง กรณีท่ีเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรม

วิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต ตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตร

กําหนด 

(๑.๒) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทาง

ภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๑.๓) สอบวิทยานิพนธมีผล “ผาน” ดวยวิธีการสอบปาก

เปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลยัแตงตั้ง และการสอบ

เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

(๑.๔) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามขอกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 (๑.๕) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธไดรับ

การตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 



๑๐๓ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

(๗) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรจะ

กําหนดโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๘) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา

ใหแกนักศึกษา เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๑)-(๗) ครบถวนแลว โดย

กําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

๕๗.๒.๒  หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน  ก  แบบ ก ๒ 

(๑)   มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามขอ ๑๔.๒ 

 

 

 

(๒)   ศึกษารายวิชาตางๆครบถวนตามโครงสราง

ของหลักสูตรและไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

(๓) ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๔) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถ

ทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 (๕) สอบวิทยานิพนธผาน  

 

 

 (๖) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีจัดพิมพ

ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามจํานวนท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 

(๑.๖) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนดโดย

ความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๑.๗) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาใหแก

นักศึกษาเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๑.๑) ถึง (๑.๖) ครบถวนแลว โดย

กําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

(๒) หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 

(๒.๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสตูร ตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย และตามแนวทางการปฏบัิติ

เก่ียวกับการขออนุโลมขยายระยะเวลาการศึกษาสูงสดุใหกับนักศึกษา ของ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

(๒.๒) ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามโครงสรางของ

หลักสตูรและไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

  

(๒.๓) ไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๒.๔) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษา 

ตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 

(๒.๕) สอบวิทยานิพนธมีผล “ผาน” ดวยวิธีการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง และการสอบเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

(๒.๖) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามขอกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐๔ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 (๗) ผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ

ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี

นักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 

 

(๘) ขอกําหนดอ่ืนๆตามท่ีแตละหลักสูตรจะ

กําหนดโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา

ใหแกนักศึกษา เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถวนแลว โดย

กําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

๕๗.๒.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข 

(๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามขอ ๑๔.๒ 

 

 

(๒) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามโครงสราง

ของหลักสูตรและไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

(๓) ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  

(๔ ) ส อ บ ผ า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู  

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาใน

สาขาวิชาน้ัน 

(๕) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถ

ทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

    (๒.๗) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ

ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความ

ท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว ตามประกาศของบัณฑติ

วิทยาลัย 

(๒.๘) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด โดย

ความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒.๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาใหแก

นักศึกษาเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๒.๒.๑) ถึง (๒.๒.๘) ครบถวนแลว 

โดยกําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

(๓) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 

(๓.๑) มี เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตร และตามแนวทางการปฏิบัติเ ก่ียวกับการขออนุโลมขยาย

ระยะเวลาการศึกษาสูงสุดใหกับนักศึกษา ของสํานักงานปลัดกระทรวง 

(๓.๒) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามโครงสรางของ

หลักสูตรและไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

(๓.๓) ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๓.๔) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชาน้ัน 

 
(๓.๕) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษา 

ตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐๕ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 (๖) สอบสารนิพนธผาน  

 

 

 (๗) สงรูปเลมสารนิพนธฉบับสมบูรณท่ีจัดพิมพ

ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามจํานวนท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 (๘) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรจะ

กําหนดโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา

ใหแกนักศึกษา เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถวนแลว โดย

กําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบสารนิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา       

(๓.๖) สอบสารนิพนธมีผล “ผาน” ดวยวิธีการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทาย ท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง และการสอบเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได 

(๓.๗) สงรูปเลมสารนิพนธฉบับสมบูรณตามขอกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย  

 
(๓.๘) สารนิพนธหรือสวนหน่ึงของสารนิพนธไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนไดตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 

(๓.๙) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนดโดย

ความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๓.๑๐) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาใหแก

นักศึกษาเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๓.๑) ถึง (๓.๙) ครบถวนแลว โดย

กําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบสารนิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

๕๗.๓  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

 

 

๕๗.๓.๑ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๑ 

(๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามขอ ๑๔.๓ 

 

 

 

สวนท่ี ๓ 

หลักสูตรปริญญาเอก 

ขอ ๑๑๒ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขออนุมัติปริญญาแกนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีปฏิบัตคิรบตามเง่ือนไขตอไปน้ี  

(๑) หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๑ 

(๑.๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสตูร ตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย และตามแนวทางการปฏบัิติ

เก่ียวกับการขออนุโลมขยายระยะเวลาการศึกษาสูงสดุใหกับนักศึกษา ของ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

 



๑๐๖ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 (๒) กรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหเรียนรายวิชา

เพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมโดยไมนับหนวยกิต ตองไดรับ

สัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

 (๓) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) 

 (๔) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถ

ทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 (๕) สอบวิทยานิพนธผาน   

 

 

(๖) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีจัดพิมพ

ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูลตามจํานวนท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 (๗) ผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ

ไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีผูประเมิน 

 (๘) ขอกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรจะ

กําหนด โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา

ใหแกนักศึกษา เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถวนแลว โดย

กําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

๕๗.๓.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๒ 

 (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามขอ ๑๔.๓ 

 

(๑.๒) กรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหเรยีนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือ

ทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมโดยไมนับหนวยกิต ตองไดรับสัญลักษณ

แสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

(๑.๓) สอบผานการสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying 

Examination) 

(๑.๔) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษา 

ตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 

 (๑.๕) สอบวิทยานิพนธมีผล “ผาน” ดวยวิธีการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง และการสอบเปนระบบ

เปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

(๑.๖) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามขอกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 (๑.๗) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ

ไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ี

มีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย อยางนอย ๒ เรื่อง 

(๑.๘) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด โดย

ความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลยั 

(๑.๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปรญิญาใหแก

นักศึกษาเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๑.๑) ถึง (๑.๘) ครบถวนแลว โดย

กําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

(๒) หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๒ 

(๒.๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสตูร ตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย และตามแนวทางการปฏบัิติ



๑๐๗ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 (๒) ไดศึกษารายวิชาตางๆครบถวนตามโครงสราง

ของหลักสูตรและไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

 (๓) ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

 (๔) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) 

 (๕) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถ

ทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 (๖) สอบวิทยานิพนธผาน   

 

 

 (๗) สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ท่ี

จัดพิมพตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูลตาม

จํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 (๘) ผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ

ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีผูประเมิน 

 (๙) ขอกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรจะ

กําหนด โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 (๑๐) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติ

ปริญญาใหแกนักศึกษา เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๑)-(๙) ครบถวน

แลว โดยกําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เก่ียวกับการขออนุโลมขยายระยะเวลาการศึกษาสูงสดุใหกับนักศึกษา ของ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

(๒.๒) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามโครงสรางของ

หลักสตูรและไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

(๒.๓) ไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๒.๔) สอบผานการสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying 

Examination) 

(๒.๕) ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษา 

ตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 

(๒.๖) สอบวิทยานิพนธมีผล “ผาน” ดวยวิธีการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง และการสอบเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

(๒.๗) สงรปูเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามขอกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย  

 

(๒.๘) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ

ไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ี

มีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒.๙) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด โดย

ความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลยั 

(๒.๑๐) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาใหแก

นักศึกษาเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการตาม (๑) ถึง (๙) ครบถวนแลว โดย

กําหนดใหวันท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 



๑๐๘ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

 

 

 

ขอ ๔๖ การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริต  

 ๔๖.๑ การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ 

 การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ เปนอํานาจของ

อาจารยผูรับผิดชอบวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี ดังตอไปน้ี 

๔๖.๑.๑ ใหไดสัญลักษณ  F  ในรายวิชาท่ีทุจริต 

๔๖.๑.๒ ใหไดสัญลักษณ F  ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาน้ัน 

๔๖.๑.๓ ใหไดสัญลักษณ F ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาน้ัน และใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา ๑ 

ภาคการศึกษา 

อธิการบดีมีอํานาจสั่งใหนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบพน

สภาพการเปนนักศึกษา และนักศึกษาท่ีถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

หมดสิทธิท่ีจะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดไป 

หมวด ๑๓ 

การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริต 

สวนท่ี ๑ 

การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบหรือการวัดผลดวยวิธีอ่ืน 

 

ขอ ๑๑๓ นักศึกษาท่ีถูกกลาวหาวาทุจริตในการสอบหรือการวัดผลไมวา

ดวยวิธีใด ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑  

             นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบตามวรรคแรกและถูกลงโทษใหพน

สภาพการเปนนักศึกษา ใหหมดสิทธ์ิท่ีจะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ตลอดไป แตหากสําเร็จการศึกษาไปแลวและพบภายหลังวาเปนกรณีท่ีรายแรง 

ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนปริญญาตอไป    

 

 

 

 

 

 

 สวนท่ี ๒  

การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

 

๔๖.๒ การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

เมื่อเกิดกรณีกลาวหาวามีการทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาสอบสวน 

อํานาจหนาท่ีและการสอบสวนใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๑๑๔ เมื่อเกิดกรณีกลาวหาวามีการทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาสอบสวน  

 



๑๐๙ 

 

ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) ขอบังคับ ฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เหตุผล 

การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ ใหพิจารณาตามสมควรแกกรณี  ดังตอไปน้ี 

๔๖.๒.๑ กรณีท่ีมิไดเปนการจงใจหรือเปนกรณีท่ีนักศึกษา

ละเลย การดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ี

กําหนดไว และไมรายแรง  อาจปรับใหการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  

ปรากฏผลเปน “ตก” และใหนักศึกษาเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธใหม ท้ังน้ีตองไมถือเปนเหตุใหตองมีการตออายุการศึกษา 

๔๖.๒.๒ ในกรณีท่ีเปนการทุจริตอยางรายแรง  ใหอธิการบดี

สั่งใหพนสภาพ นักศึกษา  และในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาแลว  ใหเสนอสภา

มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาตอไป 

 

ขอ ๑๑๕ การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ใหพิจารณาตามสมควรแกกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) กรณีท่ีมิไดเปนการจงใจหรือเปนกรณีท่ีนักศึกษาละเลย  

การดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีกําหนดไว 

อาจปรับใหการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปรากฏผลเปน “ตก” และ

ใหนักศึกษาเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหม ท้ังน้ีตองไม

ถือเปนเหตุใหตองมีการขยายระยะเวลาการศึกษา 

(๒) ในกรณีท่ีเปนการทุจริตอยางรายแรง ใหอธิการบดีสั่งใหพน

สภาพนักศึกษา   

 

ขอ ๑๑๖ กรณีผูสําเร็จการศึกษาถูกตรวจพบวาทุจริตอยางรายแรงในการ

ทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอน

ปริญญา และใหผูน้ันหมดสิทธิท่ีจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป 

หมวด  ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๓  การดําเนินการใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ และ

ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะท่ีขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ ใหดําเนินการหรือ

ปฏิบัติการตอไปตามขอบังคับท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ

จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๑๑๗ การดําเนินการใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ 

และยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะท่ีขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ ให

ดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปตามขอบังคับท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ี

ขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 

           สํ าหรับ นักศึกษาหลักสูตร ท่ีตองดํา เ นินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหคงดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

.......................................  
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	๓๑.๔  หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
	 ๓๑.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
	 ๓๑.๔.๓ ส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
	 ๓๑.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทำรูปเล่มและแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
	๓๑.๕  หน้าที่ของกรรมการสอบ 
	ข้อ ๓๓ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
	(๒) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
	หมวด ๕
	หมวด ๗



	ข้อ ๑๑๑ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
	(๑) หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
	(๑.๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมขยายระยะเวลาการศึกษาสูงสุดให้กับนักศึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวง กรณีที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด
	(๑.๒) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
	(๑.๓) สอบวิทยานิพนธ์มีผล “ผ่าน” ด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
	(๑.๔) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
	 (๑.๕) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
	(๑.๖) ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนดโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
	(๑.๗) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการตาม (๑.๑) ถึง (๑.๖) ครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา
	(๒.๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
	    (๒.๗) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
	(๒.๘) ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
	(๒.๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการตาม (๒.๒.๑) ถึง (๒.๒.๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา
	(๓) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข
	(๓.๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมขยายระยะเวลาการศึกษาสูงสุดให้กับนักศึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวง
	(๓.๒) ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
	(๓.๓) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
	(๓.๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
	(๓.๕) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษา ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
	(๓.๖) สอบสารนิพนธ์มีผล “ผ่าน” ด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
	(๓.๗) ส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
	(๓.๘) สารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
	(๓.๙) ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนดโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
	(๓.๑๐) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการตาม (๓.๑) ถึง (๓.๙) ครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดให้วันที่นักศึกษาสอบสารนิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา

