
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
----------------------------- 

 เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า " ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๖" 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมท้ังหลักสูตรที่จะ
เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี                 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยมหิดล                 
  “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล                
  “ส่วนงาน” หมายความว่า  คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ ที่มีการเรียนการสอน 
                  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อํานวยการส่วนงานที่มีการเรียนการสอน 
  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร 
  “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
มหิดล หรือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย แต่มีคุณสมบัติที่กําหนดตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย   



 ๒ 

                  “ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความว่า  บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
ทั้งที่อยู่ในสายวิชาการและไม่อยู่ในสายวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง        
ในสาขาวิชาน้ันๆ โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  แต่ต้องได้รับการแต่งต้ัง
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด  และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ังด้วย  
                   “นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสาย
วิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย 
                   “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(การศึกษาหลังปริญญาตรี) ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท)  
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความเห็นชอบและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 “สถาบันอ่ืน” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ร่วมรับผิดชอบ
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยมหิดลในลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม หรือหลักสูตรความร่วมมือ 
 “หลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน” หมายความว่า  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ให้ปริญญา หรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ให้
ปริญญา หรือผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกัน                        
 “หลักสูตรความร่วมมือ” หมายความว่า  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
 ข้อ ๕   เพ่ือให้การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๖   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 
  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย    
สั่งการให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร  และคาํสั่งการของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๗  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

                  ระบบทวิภาค คือระบบที่ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจําเป็น
ของแต่ละหลักสูตร โดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ



 ๓ 

การศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน  เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ก็ได้ 
โดยให้ถือแนวทางดังน้ี 
  ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์ 
          ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
        คณะที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
  ระบบหน่วยการศึกษา (Module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมงและจํานวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับ
เกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
 ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต  สําหรับแต่ละรายวิชา 
  ๘.๑ ระบบทวิภาค 
   ๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑  
หน่วยกิต 
   ๘.๑.๕ วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๘.๒  ระบบไตรภาค 
   ๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๒ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   ๘.๒.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๒.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๓๖  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๒.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๓๖  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิต 



 ๔ 

   ๘.๒.๕  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๓๖  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต        
  ๘.๓  ระบบจตุรภาค 
   ๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๐  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๓.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๓.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๓๐  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   ๘.๓.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๓๐  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
   ๘.๓.๕  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๓๐  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 

หมวด  ๒ 
หลักสูตร 

 
 ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังน้ี 
  ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  มิใช่เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 
  ๙.๒  หลักสูตรปริญญาโท  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ  โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี
อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการ 
ศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
  ๙.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก 
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 
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   ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หากต้องการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 
   ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงได้โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 
  ๙.๔  หลักสูตรปริญญาเอก  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 ข้อ ๑๐ โครงสร้างของหลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้
มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
ระบบจตุรภาค โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ               
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ์  การศึกษา
ตามแผน ก มี ๒ แบบ คือ 
    แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิตระบบจตุร
ภาค และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
                    แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิตใน   
แต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                              
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า๑๒ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต   
    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต               
    ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
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   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เ น้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ ต้องทํา
วิทยานิพนธ์  แต่ต้องทําสารนิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิตและไม่เกิน ๘ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๙ หน่วยกิตระบบจตุรภาค                
   หลักสูตรใดที่จะเปิดสอนแผน ข ต้องเปิดสอนแผน ก ควบคู่กันไปด้วย 
                ๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง  คือ      
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ี 
    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๗๒ 
หน่วยกิตระบบจตุรภาค    
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๘ 
หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
    ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑  และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน    
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
           แบบ ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ และ
ศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิต ในแต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                            
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า๓๖ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต                             
    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต                              
    ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต           
    แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์  และ
ศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิตในแต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                             
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต                               
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    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
                               ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต            
    ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
       ข้อ ๑๑ ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑๑.๑  หลักสูตรปกติ  (Regular Program)  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หน่ึงที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้  
   ๑๑.๒  หลักสูตรนานาชาติ  (International Program) หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึง ที่มีองค์ความรู้และเน้ือหาสาระที่มีความเป็นสากล  และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ  เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล  โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสื่อในการเรียนการสอน  
  ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังน้ี  
   ๑๒.๑  การศึกษาภาคปกติ  เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยกําหนดให้
นักศึกษาต้องลงทะเบียนแบบเต็มเวลา  (Full Time)  ตามข้อ ๓๙.๒.๑   
   ๑๒.๒ การศึกษาภาคพิเศษ  เป็นการจัดการเรียนการสอนบางเวลา โดยนักศึกษา
ลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา  (Part Time)  ตามข้อ ๓๙.๒.๒     
    การจัดการศึกษาภาคพิเศษ อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบ
ผสมผสาน ดังน้ี             
    ๑๒.๒.๑  การศึกษาแบบทางไกล  (Distance Education)           
    ๑๒.๒.๒  การ ศึกษาแบบทางไกลทาง อิน เทอ ร์ เ น็ต   (Internet-Based 
Distance Education)             
    ๑๒.๒.๓  การศึกษาแบบหน่วยการศึกษา  (Module)     
    ๑๒.๒.๔  รูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม          
 ข้อ ๑๓  การจัดการศึกษาตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรและ
สอดคล้องกับการคิดหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการ
สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
 ข้อ ๑๔   ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
   ๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา   
   ๑๔.๒  หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา  
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   ๑๔.๓  หลักสูตรปริญญาเอก   
    ๑๔.๓.๑ สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา    
    ๑๔.๓.๒ สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ให้ใช้เวลา 
ศึกษาไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
 ข้อ ๑๕ การประกันคุณภาพของหลักสูตร   
  ให้กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
  ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
  ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ๑๕.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  ๑๕.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ข้อ ๑๖ การพัฒนาหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองทุก  ๕  ปี 
 

หมวด  ๓ 
อาจารย์ 

 
  ข้อ ๑๗ อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การทําวิจัย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน และมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดตามภาระงานที่รับผิดชอบ   
  ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน หรือหลักสูตรความร่วมมือ อาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนให้ถือเป็นอาจารย์ประจําในความหมายตาม
ข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจํา  ทั้งน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ี 
  กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว  



 ๙ 

  กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกหลักสูตรใด
หลักสูตรหน่ึงแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร 
        กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร 
  ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน หรือหลักสูตรความร่วมมือ อาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
ความหมายตามข้อบังคับน้ี 
  ๑๘.๑  คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร                
   ๑๘.๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง                             
    คุณสมบัติ 
    (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
                                      (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
                                      (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    หน้าที่ 
                                      (๑)  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตร   
                                      (๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน 
   ๑๘.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
                             คุณสมบัติ 
                             (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
                                     (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
                                     (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                             หน้าที่ 
                             (๑)  จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร  
และต้องทําหน้าที่อ่ืนตามที่ระบุในข้อ (๒) ถึง (๗) อย่างน้อย ๑ หน้าที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดสําหรับ 
หน้าที่น้ันๆ 
                             (๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน   



 ๑๐ 

                             (๓)  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
                             (๔)  เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
                              (๕)  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

                             (๖)  เป็นอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ 
                             (๗)  เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
      ๑๘.๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
    คุณสมบัติ 

                          (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา  
                           (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
                           (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                            หน้าที่ 
                  (๑)  จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร  
และต้องทําหน้าที่อ่ืนตามที่ระบุในข้อ (๒) ถึง (๗) อย่างน้อย ๑ หน้าที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดสําหรับ
หน้าที่น้ันๆ 
                  (๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน 
                    (๓) เป็นอาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  
                    (๔) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
                    (๕) เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
                    (๖) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
              (๗)  เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
          ๑๘.๒ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
             ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๕ คน ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
     ข้อ ๑๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติและ
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     ๑๙.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑๙.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 
        (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 



 ๑๑ 

             ๑๙.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโท  
        (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง 
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๑๙.๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
       (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๑๙.๒ หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                     ๑๙.๒.๑  ควบคุม ดูแลและดําเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อกําหนดของภาควิชา ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งข้อกําหนดและกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
                     ๑๙.๒.๒  ประเมินผลหลักสูตรเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนงานที่จัด 
การเรียนการสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                      ๑๙.๒.๓ รับผิดชอบการดําเนินงานและการพัฒนาหลักสูตร  
    ๑๙.๓ จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๓ คน  
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
 ข้อ ๒๐  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
  ๒๐.๑ องค์ประกอบ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น
ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     
ส่วนงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
กรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม           
          ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้มากกว่า ๑ หลักสูตร 
  ๒๐.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบข้อ 
๒๐.๑  มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปีนับต้ังแต่
วันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ัง หรือหมดวาระตามวาระของผู้เสนอแต่งต้ัง 
          สําหรับประธานหลักสูตร ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๘ ปีติดต่อกัน 



 ๑๒ 

  ๒๐.๓ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ประธานหลักสูตร กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ และที่ปรึกษา พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
          ๒๐.๓.๑  ตาย 
          ๒๐.๓.๒  ลาออก 
          กรณีประธานหลักสูตรพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 
๒๐.๓.๑ หรือ ๒๐.๓.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เสนอแต่งต้ังประธานหลักสูตรคนใหม่
มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายในไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตําแหน่งประธานหลักสูตรว่างลง      
ในระหว่างน้ันให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ 
คน ให้ทําหน้าที่รักษาการแทนในตําแหน่งประธานหลักสูตรไปก่อนจนกว่าจะมีผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
          กรณีประธานหลักสูตรติดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงระยะเวลา
หน่ึงแต่ไม่เกิน ๙๐ วันติดต่อกัน ให้ประธานหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ คน
ให้ทําหน้าที่รักษาการแทนในตําแหน่งประธานหลักสูตรมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ัง แต่หากเกินกว่า ๙๐ วันติดต่อกันให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรเสนอแต่งต้ัง
ประธานหลักสูตรคนใหม่มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
         กรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ดําเนินการเสนอ
แต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
         กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
ชุดใหม่ 
  ๒๐.๔ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          ๒๐.๔.๑  วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
          ๒๐.๔.๒  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)   
          ๒๐.๔.๓  ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
          ๒๐.๔.๔  ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
รวมทั้งให้คําแนะนําเพ่ือการพัฒนา 
        ๒๐.๔.๕  ให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการ
หลักสูตรกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงาน ภาควิชา 
 



 ๑๓ 

 ข้อ ๒๑  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๑.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๑.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล   
    ๒๑.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๑.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
  ๒๑.๒  หน้าที่ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่ 
      (๑) ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา    
เมื่อนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์    
    (๒) ควบคุมการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
    (๓) จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษา
นับแต่นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครั้งแรก 
    (๔) ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
เมื่อกําหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๕) เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม  
เมื่อกําหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๖) ตรวจสอบการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
    (๗)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
  ข้อ ๒๒ อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๒.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๒.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๒.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๒.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๒๒.๒ หน้าที่ 
           สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็น
ปัญหา  ระเบียบวิธีวิจัย  ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 



 ๑๔ 

  ๒๒.๓ องค์ประกอบ 
          คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ัง
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
           ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ  ให้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมด้วยได้ 
 ข้อ ๒๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
  (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอืสารนิพนธ์ร่วม 
     ๒๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
                ๒๓.๑.๑ คุณสมบัติ 
       (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 
      (๒)  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
      (๓)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
      (๔)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
               ๒๓.๑.๒ หน้าที่  
      (๑)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
      (๒)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ร่วม 
     (๓)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทาง
ทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
      (๔)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการเขียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการใช้ภาษา 
      (๕)  ติดตามการดําเ นินการวิจัยให้ เ ป็นไปตามแผนงานและ
รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
            (๖)  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นักศึกษา  
                      (๗)  ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 



 ๑๕ 

  ๒๓.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม 
    ๒๓.๒.๑  คุณสมบัติ 
      (๑)   ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
      (๒)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
      (๓)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
              ๒๓.๒.๒  หน้าที่  
      (๑)  ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
      (๒)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับ
เน้ือหาทางทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
      (๓)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการ
เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการใช้ภาษา 
      (๔)  ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วม
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
      (๕)  อาจร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ และ
ต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 
  ๒๓.๓  องค์ประกอบ 
             คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก ๑ คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมอย่างน้อย  ๑  คน 
                  ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมได้ 
 ข้อ ๒๔ อาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญา
โท แผน ข 
  ๒๔.๑  คุณสมบัติ 
    ๒๔.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๔.๑.๒  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 



 ๑๖ 

  ๒๔.๒ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบประมวลความรู้  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้อง
เป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ีอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
มหิดลให้ทําหน้าที่กรรมการสอบประมวลความรู้ร่วมด้วยได้ 
  ๒๔.๓ หน้าที่ 
    สอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาที่กําหนดสําหรับ     
นักศึกษาเพ่ือประเมินผลความรอบรู้ทางด้านวิชาการของนักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาตามแผน ข 
 ข้อ ๒๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๕.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๕.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๕.๑.๒  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง    
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๕.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๒๕.๒ องค์ประกอบ 
   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์หลัก (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๑ คน และ 
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม หรืออาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัย 
มหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๒๕.๓ หน้าที่ของประธานกรรมการสอบ  
    ๒๕.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับน้ี 
    ๒๕.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการ
นําเสนอ  ผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
    ๒๕.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ 



 ๑๗ 

  ๒๕.๔ หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
    ๒๕.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย ความสามารถในการ
นําเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
    ๒๕.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
    ๒๕.๔.๓  ส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
    ๒๕.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูป เล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ   
สารนิพนธ์ 
  ๒๕.๕ หน้าที่ของกรรมการสอบ  
   พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอ
ผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
 ข้อ ๒๖ คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
    ๒๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
      ๒๖.๑.๑ คุณสมบัติ 
      (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
       (๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
        (๓) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    ๒๖.๑.๒ หน้าที่ 
       รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนและ
การสอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  ๒๖.๒ หลักสูตรปริญญาโท  
     ๒๖.๒.๑ คุณสมบัติ 
      (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
           (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
           (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 



 ๑๘ 

    ๒๖.๒.๒ หน้าที่ 
             รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนและ
การสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท 
 ข้อ ๒๗ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๗.๑ คุณสมบัติ  
    ๒๗.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๗.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๗.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๒๗.๒ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องเป็น
อาจารย์ประจําหรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งน้ีอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ทําหน้าที่
กรรมการสอบวัดคุณสมบัติร่วมด้วยได้ 
  ๒๗.๓ หน้าที่  
   สอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่านักศึกษาปริญญาเอก  เพ่ือประเมิน
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอรับปริญญาเอก 
 ข้อ ๒๘ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๘.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๘.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล  
    ๒๘.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๒๘.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
   ๒๘.๒ หน้าที่ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ให้ทําหน้าที่ 
      (๑)  ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเริ่ม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
    (๒)  ควบคุมการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 



 ๑๙ 

    (๓)  จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับแต่
นักศึกษา เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก 
    (๔)  ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อกําหนดสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๕)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วม  เมื่อกําหนด
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๖)  ตรวจสอบการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามมติของคณะ 
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
   (๗)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 ข้อ ๒๙ อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๙.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๙.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๙.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๙.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๒๙.๒ หน้าที่ 
    สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็นปัญหา ระเบียบวิธี
วิจัย  ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
  ๒๙.๓ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
           ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ  ให้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมด้วยได้ 
 ข้อ ๓๐  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  คือ 
   (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  ๓๐.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
         ๓๐.๑.๑  คุณสมบัติ 
             (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 



 ๒๐ 

             (๒)  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
             (๓)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
             (๔)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
    ๓๐.๑.๒  หน้าที่  
             (๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสอบผ่านจากการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
             (๒)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
             (๓) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทาง
ทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
             (๔)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการเขียน
วิทยานิพนธ์   และการใช้ภาษา 
             (๕)  ติดตามการดําเ นินการวิจัยให้ เ ป็นไปตามแผนงานและ
รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
             (๖)  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
    (๗)  ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
   ๓๐.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
                ๓๐.๒.๑  คุณสมบัติ 
            (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
            (๒)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
             (๓)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
              ๓๐.๒.๒  หน้าที่  
             (๑)  ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสอบผ่านจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
             (๒)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับ
เน้ือหาทางทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 



 ๒๑ 

            (๓)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการ
เขียนวิทยานิพนธ์  และการใช้ภาษา 
            (๔)  ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วม
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
            (๕)  อาจร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้  และต้องเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
   ๓๐.๓ องค์ประกอบ 
             คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อย่างน้อย  ๒  คน   
                     ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ ให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ 
 ข้อ ๓๑ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๓๑.๑ คุณสมบัติ 
    ๓๑.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๓๑.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๓๑.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๓๑.๒  องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (๒) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  อย่างน้อย ๑ คน  และ (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม หรืออาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
   ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม  บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะให้ทําหน้าที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๓๑.๓ หน้าที่ของประธานกรรมการสอบ  
   ๓๑.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
   ๓๑.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา  ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังด้าน
การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
   ๓๑.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 



 ๒๒ 

  ๓๑.๔ หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
   ๓๑.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา  ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน
การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
   ๓๑.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๓๑.๔.๓ ส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๓๑.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูปเล่มและแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ๓๑.๕ หน้าที่ของกรรมการสอบ  
   พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน
การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
 ข้อ ๓๒ อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาเอก 
  ๓๒.๑ คุณสมบัติ 
   ๓๒.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๓๒.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๒.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   ๓๒.๑.๔ เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
  ๓๒.๒ หน้าที่ 
   รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนและการสอน
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก 
 ข้อ ๓๓ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ประจําหน่ึงคนให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่เกิน ๕ คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คนเทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ์ ๓ คน 



 ๒๓ 

  ทั้งน้ีการนับภาระงานให้เริ่มนับต้ังแต่เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
หลักได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์  และให้นับรวมจํานวนนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์
ได้มากกว่า ๕ คน อาจขอขยายเพ่ิมขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน  ๑๐  คน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๓๔ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง   ผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําและได้รับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัยให้ทําหน้าที่สอนนักศึกษาตามความเช่ียวชาญของตน 
  ๓๔.๑ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนีย- 
บัตรบัณฑิตช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาโท  
   ๓๔.๑.๑ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๔.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๓๔.๒ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอก 
   ๓๔.๒.๑ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๔.๒.๒ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

หมวด ๔ 
การรับเข้าศึกษา 

 
 ข้อ ๓๕ ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  ๓๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ๓๕.๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
   ๓๕.๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐   
   ๓๕.๑.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 



 ๒๔ 

   ๓๕.๑.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากท่ีกําหนดในข้อ ๓๕.๑.๑ ถึง ๓๕.๑.๓ อาจได้รับ
การพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
  ๓๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
               ๓๕.๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย     
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้   
ในแต่ละหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                       ๓๕.๒.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐   
                       ๓๕.๒.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 
                       ๓๕.๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๒.๑  ถึง ๓๕.๒.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
           ๓๕.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
                      ๓๕.๓.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่
กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                     ๓๕.๓.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐  สําหรับผู้สําเร็จปริญญาตรี
ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือไม่ตํ่ากว่า  ๓.๐๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
                     ๓๕.๓.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 
                     ๓๕.๓.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๓.๑  ถึง ๓๕.๓.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
         ๓๕.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
                    ๓๕.๔.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ใน  
แต่ละหลักสูตร  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                    ๓๕.๔.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม สําหรับผู้สําเร็จ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า  ๓.๕๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 
                    ๓๕.๔.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 



 ๒๕ 

         ๓๕.๔.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๔.๑  ถึง ๓๕.๔.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๖ ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังน้ี 
              ๓๖.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว 
      ๓๖.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก โดยมีเง่ือนไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 
๓.๐๐ หรือมีเง่ือนไขอ่ืนตามที่ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จึงจะเปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้  
              ๓๖.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าในขณะที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหลักเกณฑ์หรือแนว
ทางการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๗ การรับเข้าศึกษา 
       ๓๗.๑  โดยการทดสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยและประธานหลักสูตรกําหนดและประกาศให้ทราบ 
          ๓๗.๒  โดยการคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในบางรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยอาจขอรับหน่วยกิตหรือไม่ขอรับหน่วยกิตก็ได้ แต่มิใช่เป็นการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หมวด ๕ 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 
 ข้อ ๓๘ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๓๘.๑ ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๓๗.๑ ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน
เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในภาคการศึกษาที่ระบุขอเข้า
ศึกษาและในหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ทั้งน้ีจะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ หลักสูตรสาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศ
กําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๓๘.๒  ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๓๗.๒ ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย และต้องปฏิบัติตามประกาศกําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 



 ๒๖ 

 ข้อ ๓๙ การลงทะเบียนเรียน 
   ๓๙.๑ การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศแต่ละปี
การศึกษา 
  ๓๙.๒ การลงทะเบียนเรียน  
   ๓๙.๒.๑ การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time) คือ ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบทวิภาค สําหรับ
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต หรือไม่ตํ่ากว่า ๑๑ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๙ 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือไม่ตํ่ากว่า ๑๔ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๓ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค 
   ๓๙.๒.๒ การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) คือ ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่ตํ่ากว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 
หรือไม่ตํ่ากว่า ๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือ   
ไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค 
  ๓๙.๓ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
   นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้ปรากฏผลผ่านอย่างสมบูรณ์ ต้องลงทะเบียนพร้อมทั้งชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
  ๓๙.๔ การลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
         ๓๙.๔.๑ นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอ่ืนได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
        (๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาค
การศึกษาและปีการศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ 
        (๒) รายวิชาที่สถาบันอ่ืนเปิดสอน ต้องมีเน้ือหาที่เทียบเคียงกันได้หรือมี
เน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 
        (๓) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ของนักศึกษา 
       ๓๙.๔.๒ ให้นําหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนข้ามสถาบันไปเป็นส่วนหน่ึงของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
      ๓๙.๔.๓ นักศึกษาต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบัน
กําหนด 
 



 ๒๗ 

 ข้อ ๔๐ การขอเพ่ิม  ขอลดและขอถอนรายวิชา 
    นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลดหรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและประธานหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
     ๔๐.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา จะต้องกระทําภายใน ๒ สปัดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 
     ๔๐.๒ การขอลดรายวิชา จะต้องกระทําภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาภาค  
ฤดูร้อน 
   ๔๐.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทําได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อนจนถึง ๑ สัปดาห์ก่อนการสอบคร้ังสุดท้ายของรายวิชาน้ัน และจะบันทึกรายวิชา
ที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษาด้วย 
 ข้อ ๔๑ เวลาเรียน 
  นักศึกษาจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาภาคทฤษฎี  หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ  หรือ
รายวิชาที่มีการทดลอง การฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
ต่อเมื่อมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของการบรรยาย หรือ
การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาที่เทียบเท่า การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
 ข้อ ๔๒ การลาพักการศึกษา 
  ๔๒.๑ นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อประธานหลักสูตร และ
ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
   ๔๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
   ๔๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิจัยในหลักสูตร  ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
   ๔๒.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ  ๒๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  โดยมีใบรับรองแพทย์รับรอง 
   ๔๒.๑.๔ ได้ศึกษาและทําการสอบเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ โดยมีความจําเป็นส่วนตัว 
   ๔๒.๑.๕ มีเหตุจําเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยกะทันหันให้ย่ืนคําร้องขอลาพัก
การศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ขาดการศึกษา 
  ๔๒.๒ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๑.๓, ๔๒.๑.๔ และ ๔๒.๑.๕ จะกระทําได้ครั้ง
ละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้าจําเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องขอลาพักได้



 ๒๘ 

อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา การลาพักตามข้อ ๔๒.๑.๑ ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร
และการลาพักตาม ข้อ ๔๒.๑.๒ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของทุนที่ได้รับ 
  ๔๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๑.๑    
  ๔๒.๔ นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลา
พักการศึกษา โดยชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัย ยกเว้นการ
ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๔๒.๑.๑ มิฉะน้ันจะถูกจําหน่ายช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
  ๔๒.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาเมื่อกลับเข้าศึกษาจะต้องย่ืนคําร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
กําหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔๓ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปน้ี 
  ๔๓.๑  ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 
  ๔๓.๒ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 
  ๔๓.๓ อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา  ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   ๔๓.๓.๑ เป็นนักศึกษาทดลองเรียนตามข้อ ๓๖.๒ ที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลง
สภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 
   ๔๓.๓.๒ ได้แต้มเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาต่ํากว่า ๒.๕๐ ติดต่อกันสองภาค
การศึกษา 
   ๔๓.๓.๓ ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ใน   
แต่ละหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๑, ๑๔.๒  และ ๑๔.๓ 
   ๔๓.๓.๔ ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
   ๔๓.๓.๕ สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านตามเง่ือนไขที่กําหนด 
   ๔๓.๓.๖ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
   ๔๓.๓.๗ ทุจริตในการสอบ 
   ๔๓.๓.๘ ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๔๓.๓.๙ ตาย 
 ข้อ ๔๔ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๔๔.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
และพ้นสภาพในกรณีข้อ ๔๓.๒  หรือ ๔๓.๓.๔  หรือ ๔๓.๓.๖ อาจย่ืนคําร้องขอคืนสภาพการเป็น   
นักศึกษาได้ภายในกําหนดระยะเวลาการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ทั้งน้ีนับจากวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของหลักสูตรน้ันๆ 



 ๒๙ 

  ๔๔.๒ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยผ่านความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามลําดับ 
  ๔๔.๓ นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาค
การศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติให้พ้นสภาพ 
  ๔๔.๔ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วน
หน่ึงของระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  ๔๔.๕ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพ 
  ๔๔.๖ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาแล้วจะมีสถานภาพเช่นเดียวกับ
สถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ  แต่ทั้งน้ีการนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๔๔.๔ 
 

หมวด  ๖ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๕ การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคโดยกระทํา
เป็นสัญลักษณ์ดังน้ี 
  ๔๕.๑  สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
   ๔๕.๑.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายและแต้มประจํา ดังน้ี 
          สัญลักษณ์      ความหมาย          แต้มประจํา 
          A                      ดีเลิศ (Excellent)           ๔.๐๐ 
    B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕๐ 
    B   ดี (Good)   ๓.๐๐ 
    C+  ค่อนข้างดี (Fairly Good)         ๒.๕๐ 
    C   พอใช้ (Fair)          ๒.๐๐ 
    D+               อ่อน (Poor)          ๑.๕๐ 
    D                  อ่อนมาก (Very Poor)         ๑.๐๐ 
    F    ตก (Fail)          ๐.๐๐ 
   ๔๕.๑.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจํา ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้
ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 
        สัญลักษณ์   ความหมาย 
    S   พอใจ (Satisfactory) 
    U      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 



 ๓๐ 

    I     รอการประเมินผล (Incomplete) 
    P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in Progress) 
    W  ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
            AU  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
    X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report) 
    T             การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
  ๔๕.๒ รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรจะต้องได้
สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า B และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรจะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า
C ถ้าได้สัญลักษณ์ตํ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในโอกาสแรกที่เปิดสอนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาเดิม ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียน
รายวิชาอ่ืนแทนได้ ทั้งน้ีผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซ้ําจะต้องได้ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B 
  ๔๕.๓ การให้ F กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   ๔๕.๓.๑ นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก 
   ๔๕.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
ประธานหลักสูตรและไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๔๕.๓.๓ นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๔๑ 
   ๔๕.๓.๔ นักศึกษาทําผิดข้อกําหนดในการสอบของแต่ละรายวิชาได้รับการ
ตัดสินให้ตก 
   ๔๕.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการ
ปฏิบัติงานภายในเง่ือนไขระยะเวลาของการประเมินผล I ในแต่ละกรณี 
  ๔๕.๔ การให้ S หรือ U กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าไม่ควรจําแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา
  ๔๕.๕ การให้  I  กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี 
   ๔๕.๕.๑ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรอง
แพทย์รับรอง  แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
   ๔๕.๕.๒ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตร 
   ๔๕.๕.๓ อาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตรเห็นสมควรให้รอการประเมิน 
   ๔๕.๕.๔ นักศึกษาจะมี I ในระหว่างการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา ยกเว้นกรณี  
๔๕.๕.๑ 
  ๔๕.๖ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องระบุสาเหตุของการให้ I ดังน้ี 
   ๔๕.๖.๑ เมื่อมีการกําหนดให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน  
นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาแจ้งผลการสอบ 



 ๓๑ 

   ๔๕.๖.๒ เมื่อมีการกําหนดให้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 
           ๔๕.๖.๓ เมื่อมีการกําหนดให้เรียนซ้ําวิชาเดิมในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 

 ๔๕.๗ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องดําเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์  
I ดังน้ี 
  ๔๕.๗.๑ สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่อาจารย์     
ผู้สอนแจ้งผลการสอบ 
  ๔๕.๗.๒ ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษา
ถัดไป 
  ๔๕.๗.๓ ให้เรียนซ้ําอีก ๑ ครั้ง ในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 
 ๔๕.๘ การให้ P กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ P 
และภาคการศึกษาสุดท้ายให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ตามข้อ ๔๕.๑.๑ หรือสัญลักษณ์
ซึ่งไม่มีแต้มประจํา (S หรือ U) 
 ๔๕.๙ การให้ W กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  ๔๕.๙.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๔๐.๓ 
  ๔๕.๙.๒ นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
  ๔๕.๙.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 
 ๔๕.๑๐ การให้ AU กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับ
หน่วยกิตและต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือ
ปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ U 
 ๔๕.๑๑ การให้ X กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมิน
การศึกษาของรายวิชาน้ันๆ ตามกําหนด 
 ๔๕.๑๒ สัญลักษณ์แสดงการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ 
  ๔๕.๑๒.๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์  “P” หรือ “S” หรือ “U”  ซึ่งมี
ความหมายดังน้ี 
  “P”  (in Progress)  หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยยังอยู่ในขั้นกําลังดําเนินการ  ยังไม่อาจประเมินได้ว่าในขณะที่ทําการประเมินอยู่ในระดับ
เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ 
 “S”  (Satisfactory)  หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ 



 ๓๒ 

  “U”  (Unsatisfactory) หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยไม่เป็นที่พอใจ คือ อยู่ในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังต่อไปน้ี 
   (๑) นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว
ในภาคการศึกษานั้น  แต่ยังมิได้ดําเนินการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  (๒) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยที่กําหนด 
  ๔๕.๑๒.๒ หากการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาปรากฏสัญลักษณ์ “U” ติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษา หรือ “P” ติดต่อกัน ๔ ภาค
การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร ต้องพิจารณาหา
สาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไขและรายงานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบและ
พิจารณาหาข้อยุติ 
 ข้อ ๔๖ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต  
  ๔๖.๑ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 
   การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ  เป็นอํานาจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี    
ดังต่อไปน้ี 
   ๔๖.๑.๑  ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต 
   ๔๖.๑.๒  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   ๔๖.๑.๓  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 

อธิการบดีมีอํานาจสั่งให้นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา และนักศึกษาที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหมดสิทธิที่จะเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาตลอดไป 
  ๔๖.๒ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้
อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาสอบสวน อํานาจหน้าที่และการสอบสวนให้ทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้พิจารณา
ตามสมควรแก่กรณี  ดังต่อไปน้ี 
   ๔๖.๒.๑ กรณีที่มิได้เป็นการจงใจหรือเป็นกรณีที่ นักศึกษาละเลย การ
ดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่กําหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และให้นักศึกษาเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ใหม่  ทั้งน้ีต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องมีการต่ออายุการศึกษา 



 ๓๓ 

 ๔๖.๒.๒ ในกรณีที่เป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง  ให้อธิการบดีสั่งให้พ้นสภาพ    
นักศึกษาและในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาต่อไป 
 ข้อ ๔๗ การนับจํานวนหน่วยกิต 
  ๔๗.๑ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน 
   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้งให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว 
 ๔๗.๒ การรวมจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย ให้นับหน่วยกิตของ
ทุกรายวิชาที่มีแต้มประจํา 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้งให้นับจํานวน
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย 
 ข้อ ๔๘ การคิดแต้มเฉลี่ย 
  แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจําภาค และแต้มเฉลี่ยสะสม  การคํานวณ
แต้มเฉลี่ยให้ทําดังน้ี 
  ๔๘.๑ แต้มเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
เป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจําในภาคการศึกษานั้นๆ 
ให้มีทศนิยมสองตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่งที่สาม 
 ๔๘.๒ แต้มเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา  
ในหลักสูตรน้ันจนถึงการประเมินผลคร้ังสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจํา
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา
และผลการศึกษาที่มีแต้มประจําตามข้อ ๔๗.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่ง     
ที่สาม 
   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําให้นําแต้มประจําของสัญลักษณ์ที่ได้รับ
จากการประเมินครั้งสุดท้ายมาคํานวณแต้มเฉลี่ย ทั้งน้ีแต้มประจําของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
ต้องได้สัญลักษณ์ในระดับที่ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B 
 ข้อ ๔๙ การย้ายสาขาวิชา 
  ๔๙.๑ การย้ายสาขาวิชาอาจกระทําได้ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                    
  ๔๙.๒ นักศึกษาผู้ขอย้ายสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษา            
  ๔๙.๓ นักศึกษาทดลองเรียน ไม่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชา 



 ๓๔ 

 ข้อ ๕๐   การเปลี่ยนระดับการศึกษา         
  นักศึกษาในหลักสูตรระดับตํ่ากว่าอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ที่สูงกว่าหรือในทางกลับกัน  นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่าอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับที่ตํ่ากว่าได้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรน้ันๆ  และ/หรือ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 ข้อ ๕๑  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต 
  นักศึกษาจะขอรับและเทียบโอนหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์    
ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตร  และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
  ๕๑.๑ รายวิชาที่รับและเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
   ๕๑.๑.๑ เป็นรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษายกเว้น 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ไม่สามารถรับโอนหน่วยกิตได้ 
   ๕๑.๑.๒ เป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษาและมีเน้ือหาเทียบเคียง   
กันได้ 
   ๕๑.๑.๓ เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน 
   ๕๑.๑.๔ เป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า B 
  ๕๑.๒ จํานวนหน่วยกิตที่สามารถรับและเทียบโอนได้ 
  ๕๑.๒.๑ หากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ทั้งน้ีกรณีเป็นการขอรับและเทียบโอนหน่วยกิตจากระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มายังระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือในทางกลับกัน 
จะกระทําได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา 
 ๕๑.๒.๒ หากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในต่างสถาบัน ให้กระทําได้ไม่เกินร้อยละ  
๒๕ ของหน่วยกิตรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานในหลักสูตรที่กําลังศึกษา 

๕๑.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนหน่วยกิต เมื่อได้รับโอนหน่วยกิต จะรายงานในใบ
แสดงผลการศึกษา โดยระบุรายละเอียดจํานวนหน่วยกิต สถาบันการ ศึกษาท่ีรับโอนหน่วยกิต พร้อม
ทั้งแสดงรายวิชาที่รับโอนหน่วยกิต ตามรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรที่รับโอนหน่วยกิต และแสดงสัญลักษณ์ T กํากับที่รายวิชา ซึ่งแสดงความหมายถึง รายวิชา
ที่มาจากการโอนหน่วยกิต โดยไม่นํามาคิดคะแนนเฉล่ีย 
 ข้อ ๕๒ การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
  บัณฑิตวิทยาลัย อาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานจาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ ทั้งน้ีหลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 



 ๓๕ 

 ข้อ ๕๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
  ๕๓.๑ บัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ีการนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
  ๕๓.๒ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
จะต้องยอมรับหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามข้อ ๕๑ 
  ๕๓.๓  นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกินกําหนดเวลาตามข้อ ๑๔.๑, ๑๔.๒  และ ๑๔.๓ 

 
หมวด ๗ 

การสอบวัดคุณสมบัติ 
 
 ข้อ ๕๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  ๕๔.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านก่อนการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
  ๕๔.๒ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ ๒๗  
  ๕๔.๓ การสอบวัดคุณสมบัติ สามารถใช้การสอบข้อเขียน และ/หรอืการสอบปากเปล่า  
  ๕๔.๔ การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๑ เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ อภิปรายแสดงความเห็นและลงมติ “ลับ” ตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังน้ี   
    (๑) “ผ่าน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดงความรู้พ้ืนฐานที่
เก่ียวข้อง และมีศักยภาพในการแสดงกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
ความรู้มาประยุกต์เพ่ือออกแบบงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเป็นระบบ ที่ทําให้คณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติเห็นว่านักศึกษามีความพร้อมในการสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง       
    (๒) “ไม่ผ่าน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาไม่สามารถแสดงคุณสมบัติใน 
(๑) ข้างต้น ได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๒ ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องส่งผลการสอบวัด
คุณสมบัติมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบวัด
คุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๓ ประธานหลักสูตร ต้องแจ้งผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ ให้นักศึกษาทราบ ภายใน ๕ วัน นับจากที่ได้รับทราบผลจากคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ  



 ๓๖ 

   ๕๔.๔.๔ กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบคร้ังแรก นักศึกษาสามารถขอ
สอบได้อีก ๑ ครั้งภายในไม่เกิน ๖ เดือน และหากผลการสอบในครั้งที่ ๒ ปรากฏเป็น “ไม่ผ่าน” ให้
ประธานหลักสูตร นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดําเนินการอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 
    (๑) เสนอขอให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามายังคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย หรือ 
    (๒) เสนอขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาผู้ น้ัน จากระดับ
ปริญญาเอก มาเป็นระดับปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องตามท่ีเห็นสมควร 
 

หมวด  ๘ 
การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 
 ข้อ ๕๕ การทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๕.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร 
  ๕๕.๒ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้อง
จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างสารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี 
   ๕๕.๒.๑ หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
   ๕๕.๒.๒ ที่มาหรือความสําคัญของปัญหา 
   ๕๕.๒.๓ แนวทางการศึกษาวิจัย 
   ๕๕.๒.๔ เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๕๕.๒.๕ แผนงานการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๕๕.๒.๖ รายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ีเป็นไปตามความต้องการของ     
แต่ละหลักสูตร 
  ๕๕.๓ นักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภายใน ๒ ภาค
การศึกษานับแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครั้งแรก กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการสอบ
ได้ภายใน ๒ ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติกําหนดสอบโครงร่างวิทยา 
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ และประธานหลักสูตร                  



 ๓๗ 

  ๕๕.๔ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวข้อและการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์รวมท้ัง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  เมื่อนักศึกษาได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว 
  ๕๕.๕ การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย                        
  ๕๕.๖ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ยกเว้นกรณีที่วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์บางเร่ืองที่จําเป็นต้องใช้
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนในการเขียน ให้คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบ 
  ๕๕.๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตรต้อง
ทําหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยต้องติดต่อ
กับนักศึกษาเพ่ือติดตามการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการติดต่อน้ีไม่
จําเป็นต้องให้นักศึกษามาพบด้วยตนเอง  สามารถติดต่อผ่านระบบสื่อสารต่างๆ ได้ และจัดทํา
หลักฐานการติดต่อกับนักศึกษาเพ่ือเก็บไว้อ้างอิง   
  ๕๕.๘ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก  ต้องแจ้งการประเมินผล
ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารที่นักศึกษา   
รายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และเสนอแผนงานการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในภาคเรียนต่อไป ไป
ยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษายังทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่เสร็จสิ้น 
 ข้อ ๕๖  การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๑ นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อ 
  ๕๖.๑.๑ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วันสําหรับการทําวิทยานิพนธ์ หรือไม่น้อย
กว่า  ๔๕  วัน สําหรับการทําสารนิพนธ์  นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                          ๕๖.๑.๒ สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด  และได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                          ๕๖.๑.๓ สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขและ
หลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 



 ๓๘ 

                         ๕๖.๑.๔ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
   ๕๖.๑.๕ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ให้ทําการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้      
   ๕๖.๑.๖ เสนอเอกสารต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษา
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อ่านล่วงหน้า
ก่อนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ อย่างน้อย ๑๕ วัน 
  ๕๖.๒ ประธานหลักสูตรจะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยา นิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ และกําหนดการสอบไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติและแต่งต้ัง 
  ๕๖.๓ การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอ่ืนๆ  สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ระบุในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๕๖.๓.๑ กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่สามารถมาทําการ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ตามกําหนด ให้ปฏิบัติดังน้ี 
  (๑) ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งเลื่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ออกไปจนกว่าจะกําหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนมาทําการสอบได้ 
   (๒)  หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเล่ือนการสอบได้  ให้กรรมการสอบ
ผู้น้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิม
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านประธานหลักสูตร  และต้องช้ีแจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบ
ไม่สามารถมาทําการสอบได้  รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบ ทั้งน้ีกรรมการผู้ขาดสอบต้อง
แจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                       (๓)  หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไม่มาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ กรรมการสอบผู้น้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องช้ีแจง
สาเหตุต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านประธานหลักสูตร พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๕๖.๔ การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๕๖.๔.๑ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อภิปราย   แสดงความคิดเห็นและลงมติ  “ลับ”  ตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์  ดังน้ี 
    (๑) "ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์   และตอบข้อซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์  ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที 



 ๓๙ 

   (๒) "ผ่านโดยมีเง่ือนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดง
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์             
มีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  และ/หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ทั้งน้ีให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วันสําหรับการแก้ไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์  และไม่เกิน ๓๐ วันสําหรับการแก้ไขปรับปรุงสารนิพนธ์ นับแต่วันที่นักศึกษา
ทราบผลการ    ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
            (๓)  "ไม่ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และ/
หรือ ไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ ซึ่งเป็นการแสดง
ว่านักศึกษาผู้น้ันไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และ/หรือวิธีการ
วิจัยที่ตนได้ทํา 
                                              กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านน้ี  ให้คณะกรรมการสอบวิทยา 
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์  แจ้งให้นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่  ตามคําแนะนําภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดให้ และนักศึกษาต้องขอสอบต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อีก
ครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว้และลงทะเบียนสอบใหม่กับบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๕๖.๔.๒ กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ
สอบวิทยา นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สอบ "ผ่านโดยมี
เง่ือนไข" หรือสอบ "ไม่ผ่าน" ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และประธาน
หลักสูตร    มิฉะน้ันผลการสอบจะถูกปรับเป็น "ตก" นักศึกษาจะต้องชําระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ใหม่ และดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่  พร้อมทั้ง
เริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
 ๕๖.๕ การส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๕.๑ กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องแจ้งผล
การตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๕ 
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๕.๒ กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องส่งผล
การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ 
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 



 ๔๐ 

 ๕๖.๖ นักศึกษาต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตาม
ข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามจํานวนที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๑ วันนับแต่วันที่ปรากฎผล
การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  “ผ่าน” 
   หากนักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  หลังจากวันที่ปรากฎผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
“ผ่าน” เกินกว่า ๒๑ วัน ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการล่าช้า นักศึกษาต้องชําระค่าปรับสําหรับการล่าช้า
น้ีตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีการล่าช้าต้องไม่เกินระยะเวลา ๙๐ วันหลังจากวันครบ
กําหนดส่งวิทยานิพนธ์ 
        ๕๖.๗ การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  กรณีนักศึกษาไม่สามารถส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครบถ้วนภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน ให้นักศึกษา
แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักและประธานหลักสูตร มิฉะน้ันบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญาน้ันอีก นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
 

หมวด ๙ 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๕๗ การสําเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย จะเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาให้แก่นักศึกษาที่
ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
        ๕๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 
                   ๕๗.๑.๑ มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามข้อ ๑๔.๑ 
                   ๕๗.๑.๒ ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับ
สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
                   ๕๗.๑.๓ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                           ๕๗.๑.๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
                           ๕๗.๑.๕ ข้อกําหนดอื่นๆตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๕๗.๑.๖ ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา เมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตามข้อ ๕๗.๑.๑ ถึง ๕๗.๑.๕ ครบถ้วน โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาปฏิบัติตาม
ข้อดังกล่าวครบถ้วนเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 



 ๔๑ 

  ๕๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
   ๕๗.๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน  ก  แบบ ก ๑ 
     (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ  ๑๔.๒ 
   (๒)  กรณีที่เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต  ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   (๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๔)  สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน 
   (๕)  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   (๖) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
นักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม  (Proceeding)    
   (๗) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย                                 
   (๘) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๗) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
   ๕๗.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน  ก  แบบ ก ๒ 
     (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๒ 
     (๒) ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
     (๓)  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
   (๔) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา        
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
             (๕)  สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  
     (๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย   พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   (๗) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
     (๘) ข้อกําหนดอ่ืนๆตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 



 ๔๒ 

                ๕๗.๒.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข 
    (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๒ 
    (๒) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  (๓) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                                   (๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน 
   (๕) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๖) สอบสารนิพนธ์ผ่าน  
     (๗) ส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
     (๘) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบสารนิพนธ์ผ่านเป็น
วันที่สําเร็จการศึกษา 
        ๕๗.๓  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   ๕๗.๓.๑ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๑ 
    (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ  ๑๔.๓ 
    (๒) กรณีที่หลักสูตรกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    (๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    (๔) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่าง 
ประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
    (๕) สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน   
    (๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
    (๗) ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน 
    (๘) ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนด โดยความเห็นชอบ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 




