
 

การสาํเร็จการศกึษา 

 
 

ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ/ ประกาศนยีบตัรบณัฑติช ัน้สงู 
 

 มเีวลาศกึษาครบ 
 มเีกรดผา่นทกุ
รายวชิา/อืน่ๆตาม
เกณฑห์ลกัสตูร 

 GPA 3.00 
 ผา่นภาษาอังกฤษ 
 วนัทีข่ออนุมัตเิป็นวนั
สําเร็จการศกึษา 

 
 

เง ือ่นไข 
1. มเีวลาศกึษาตลอดหลกัสตูร 
2. ศกึษารายวชิาตา่งๆครบถว้นตามโครงสรา้งของหลกัสตูรและไดรั้บสญัลกัษณ์ 
แสดงผลการศกึษาตามเกณฑท์ีกํ่าหนด 
3. ไดแ้ตม้เฉลีย่สะสมไมตํ่า่กวา่ 3.00 
4. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาตา่งประเทศ 
ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
5. ขอ้กําหนดอืน่ๆตามทีแ่ตล่ะหลกัสตูรจะกําหนดโดยความเห็นชอบของบณัฑติฯ 
6. ประธานหลักสตูรเสนอขออนุมัตปิระกาศนยีบตัรใหแ้กนั่กศกึษา 
    เมือ่นักศกึษาไดดํ้าเนนิการตามขอ้ 1-5 ครบถว้นโดยมกํีาหนดให ้
วนัทีนั่กศกึษาปฏบิตัติามขอ้ดงักลา่วครบถว้นเป็นวนัทีสํ่าเร็จการศกึษา 

ระดบัปรญิญาโทแบบก 1 
 

 มเีวลาศกึษาครบ 
 มเีกรดผา่นทกุ
รายวชิา/อืน่ๆตาม
เกณฑห์ลกัสตูร 

 ผา่นเกณฑ์
ภาษาองักฤษ 

 สอบวทิยานพินธผ์า่น 
 สง่เลม่/ CD 
 ไดต้พีมิพ/์เสนอในที่
ประชมุฯมี
Proceedings 

 วนัทีส่อบผา่น          
เป็นวันสําเร็จ
การศกึษา 

 

เง ือ่นไข 
1. มเีวลาศกึษาตลอดหลกัสตูร 
2. กรณีทีเ่รยีนรายวชิาเพิม่เตมิหรอืทํากจิกรรมวชิาการอืน่เพิม่เตมิ              
โดยไมนั่บหน่วยกติ ตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามทีห่ลกัสตูรกําหนด 
3. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาตา่งประเทศ            
ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
4. สอบวทิยานพินธผ์า่น 
5. สง่รปูเลม่วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณท์ีจั่ดพมิพต์ามขอ้กําหนดของบณัฑติฯ 
พรอ้มแผน่บนัทกึขอ้มลูตามจํานวนทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนด 
6. ผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานวทิยานพินธไ์ดรั้บการตพีมิพห์รอืไดร้ับการ 
ยอมรับใหต้พีมิพใ์นวารสารทีม่นัีกวชิาการกลัน่กรอง หรอืเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 
วชิาการทีม่นัีกวชิาการกลัน่กรองและมรีายงานการประชมุ (Proceeding) 
7. ขอ้กําหนดอืน่ๆตามทีแ่ตล่ะหลักสตูรจะกําหนดโดยความเห็นชอบของบณัฑติวทิยาลยั 
8. ประธานหลกัสตูรเสนอขออนุมัตปิรญิญาใหแ้ก ่นศ. เมือ่นักศกึษาไดดํ้าเนนิการ 
    ตามขอ้ 1-7 ครบถว้นแลว้ โดยกําหนดให ้วัน้ทีส่อบวทิยานพินธผ์า่น 
    เป็นวนัทีสํ่าเร็จการศกึษา 

ระดบัปรญิญาโทแบบก 2 
 

 มเีวลาศกึษาครบ 
 มเีกรดผา่นทกุ
รายวชิา/อืน่ๆตาม
เกณฑห์ลกัสตูร 

 GPA 3.00 
 ผา่นเกณฑ์
ภาษาองักฤษ 

 สอบวทิยานพินธผ์า่น 
 สง่เลม่/ CD 
 ไดต้พีมิพ/์เสนอในที่
ประชมุฯมี
Proceedings 

 วนัทีส่อบผา่น          
เป็นวันสําเร็จ
การศกึษา 

 

เง ือ่นไข 
1. มเีวลาศกึษาตลอดหลกัสตูร 
2. ศกึษารายวชิาตา่งๆครบถว้นตามโครงสรา้งของหลกัสตูรและไดรั้บ      
สญัลกัษณ์แสดงผลการศกึษาตามเกณฑท์ีกํ่าหนด 
3. ไดแ้ตม้เฉลีย่สะสมไมตํ่า่กวา่ 3.00 
4. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาตา่งประเทศ 
ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
5. สอบวทิยานพินธผ์า่น 
6. สง่รปูเลม่วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณท์ีจั่ดพมิพต์ามขอ้กําหนดของบณัฑติฯ 
พรอ้มแผน่บนัทกึขอ้มลูตามจํานวนทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนด 
7. ผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานวทิยานพินธไ์ดรั้บการตพีมิพห์รอืไดร้ับ 
การยอมรับใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่นัีกวชิาการ 
กลัน่กรอง หรอืเสนอตอ่ทีป่ระชมุวชิาการทีม่นัีกวชิาการกลัน่กรองและ 
มรีายงานการประชมุ (Proceeding) 
8. ขอ้กําหนดอืน่ๆตามทีแ่ตล่ะหลกัสตูรจะกําหนดโดยความเห็นชอบของบณัฑติฯ 
9. ประธานหลักสตูรเสนอขออนุมัตปิรญิญาใหเ้มือ่นักศกึษาไดดํ้าเนนิการตาม 
ขอ้ 1-8 ครบถว้น โดยกําหนดใหว้นัที ่นศ. สอบผา่นเป็นวันทีสํ่าเร็จการศกึษา 
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การสาํเร็จการศกึษา 

 
 

ระดบัปรญิญาโทแบบข 
 

 มเีวลาศกึษาครบ 
 มเีกรดผา่นทกุ

รายวชิา/อืน่ๆตาม
เกณฑห์ลกัสตูร 

 GPA 3.00 
 สอบประมวล

ความรูผ้า่น 
 ผา่นเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ 
 สอบสารนพินธผ์า่น 
 สง่เลม่/ CD 
 วนัทีส่อบผา่น        

เป็นวันสําเร็จ
การศกึษา 

เง ือ่นไข 
1. มเีวลาศกึษาตลอดหลกัสตูร 
2. ศกึษารายวชิาตา่งๆครบถว้นตามโครงสรา้งของหลกัสตูรและไดรั้บสญัลกัษณ์ 
แสดงผลการศกึษาตามเกณฑท์ีกํ่าหนด 
3. ไดแ้ตม้เฉลีย่สะสมไมตํ่า่กวา่ 3.00 
4. สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 
5. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาตา่งประเทศ             
ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
6. สอบสารนพินธผ์า่น 
7. สง่รปูเลม่สารนพินธฉ์บบัสมบรูณท์ีจั่ดพมิพต์ามขอ้กําหนดของบณัฑติวทิยาลยั  
พรอ้มแผน่บนัทกึขอ้มลูตามจํานวนทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนด 
8. ขอ้กําหนดอืน่ๆตามทีแ่ตล่ะหลักสตูรจะกําหนดโดยความเห็นชอบของบณัฑติวทิยาลยั 
9. ประธานหลกัสตูรเสนอขออนุมัตปิรญิญาใหแ้กนั่กศกึษาเมือ่นักศกึษาได ้
ดําเนนิการตามขอ้1-8 ครบถว้นแลว้ โดยกําหนดให ้
วนัทีนั่กศกึษาสอบสารนพินธผ์า่นเป็นวนัทีสํ่าเร็จการศกึษา 
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การสาํเร็จการศกึษา 

 
 

ระดบัปรญิญาเอก แบบ1 
 

 มเีวลาศกึษาครบ 
 สอบวดัคณุสมบตัิ
ผา่น 

 ผา่นเกณฑ์
ภาษาองักฤษ 

 สอบวทิยานพินธผ์า่น 
 สง่เลม่/ CD 
 ผลงานตพีมิพใ์น
วารสารฯตาม
เกณฑท์ีร่ะบ ุ

 วนัทีส่อบผา่น        
เป็นวันสําเร็จ
การศกึษา 

เง ือ่นไข 
1. มเีวลาศกึษาตลอดหลกัสตูร 
2. กรณ่ีทีห่ลกัสตูรกําหนดใหเ้รยีนรายวชิาเพิม่เตมิหรอืทํากจิกรรมทางวชิาการอืน่ 
โดยไมนั่บหน่วยกติตอ้งไดส้ญัลกัษณแ์สดงผลการศกึษาตามเกณฑท์ีกํ่าหนด 
3. สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
4. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาตา่งประเทศ 
ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
5. สอบวทิยานพินธผ์า่น 
6. สง่รปูเลม่วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณท์ีจั่ดพมิพต์ามขอ้กําหนดของบณัฑติฯ 
    พรอ้มทัง้แผน่บนัทกึขอ้มลูตามจํานวนทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนด 
7. ผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานวทิยานพินธไ์ดรั้บการตพีมิพ ์หรอืไดรั้บการ 
ยอบรับใหต้พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ผีูป้ระเมนิ 
8. ขอ้กําหนดอืน่ๆตามทีแ่ตล่ะหลักสตูรจะกําหนดโดยความเห็นชอบของบณัฑติวทิยาลยั 
9. ประธานหลกัสตูรเสนอขออนุมัตปิรญิญาใหแ้กนั่กศกึษา เมือ่นักศกึษาได ้
    ดําเนนิการตามขอ้ 1-8 ครบถว้นแลว้โดยกําหนดใหว้นัทีนั่กศกึษา 
    สอบผา่นวทิยานพินธเ์ป็นวนัทีสํ่าเร็จการศกึษา 
 

ระดบัปรญิญาเอก  แบบ 2 
 

 มเีวลาศกึษาครบ 
 มเีกรดผา่นทกุ
รายวชิา/อืน่ๆตาม
เกณฑห์ลกัสตูร 

 GPA3.00 
 สอบวดัคณุสมบตัิ
ผา่น 

 ผา่นเกณฑ์
ภาษาองักฤษ 

 สอบวทิยานพินธผ์า่น 
 สง่เลม่/ CD 
 ผลงานตพีมิพใ์น
วารสารฯตามเกณฑ์
ทีร่ะบ ุ

 วนัทีส่อบผา่น        
เป็นวันสําเร็จ
การศกึษา 

เง ือ่นไข 
1. มเีวลาศกึษาตลอดหลกัสตูร 
2. ไดศ้กึษารายวชิาตา่งๆครบถว้นตามโครงสรา้งของหลกัสตูรและไดรั้บ 
สญัลกัษณแ์สดงผลการศกึษาตามเกณฑท์ีกํ่าหนด 
3. ไดแ้ตม้เฉลีย่สะสมไมตํ่า่กวา่ 3.00 
4. สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
5. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาตา่งประเทศ 
ตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
6. สอบวทิยานพินธผ์า่น 
7. สง่รูปเลม่วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ทีจ่ัดพมิพต์ามขอ้กําหนดของบัณฑติฯ 
พรอ้มทัง้แผน่บนัทกึขอ้มลูตามจํานวนทีบ่ณัฑติวทิยาลัยกําหนด 
8. ผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานวทิยานพินธไ์ดรั้บการตพีมิพห์รอืไดร้ับการ 
ยอมรับใหต้พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ผีูป้ระเมนิ 
9. ขอ้กําหนดอืน่ๆตามทีแ่ตล่ะหลักสตูรจะกําหนดโดยความเห็นชอบของบณัฑติวทิยาลยั 
10. ประธานหลกัสตูรเสนอขออนุมัตปิรญิญาใหแ้กนั่กศกึษา เมือ่นักศกึษาได ้
    ดําเนนิการตามขอ้ 1-9 ครบถว้นแลว้โดยกําหนดใหว้นัทีนั่กศกึษา 
    สอบผา่นวทิยานพินธเ์ป็นวนัทีสํ่าเร็จการศกึษา 
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