
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑



หมวด ๑

บททั่วไป



ผังองค์กรการบริหารงานของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมคณบดี

อธิการบดีสภาคณาจารย

รองอธิการบดี  /  ผูชวยอธิการบดี

สวนงานที่ไมใชทางวิชาการสวนงานทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นสวนงานทางวิชาการ

คณะ (19)

วิทยาลัย (3)

สถาบันวิจัย 

(9)

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันภาษา

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

สํานักงานมหาวิทยาลัย

สํานักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานวิชาการ

สํานักงานเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค

สํานักงานการทะเบียนและประมวลผล

ศูนยวิทยทรัพยากร

ศูนยวิจัยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

หัวหนาภาค 
(สําหรับคณะในสวนงาน

วิชาการ) 



“ผูทรงคุณวุฒิภายนอก” 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ”

• สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

“อาจารยประจํา” 

“อาจารยพิเศษ” 

• ผูที่อธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี

“หลักสูตร”

“หลักสูตรแบบตอเนื่อง” 

• โทและเอกใชชือ่สาขาวิชาเดียวกัน 

• มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชดุเดียวกัน 

• ใชระบบบรหิารแบบตอเนือ่ง



สวนที่ ๑: ระบบการศึกษา

หมวด ๒

การจัดการศึกษา

รูปแบบระบบ ปการศึกษา

ตรีภาค

แบบอื่นๆ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 3

ทวิภาค

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน

ภาคปกติ : 

≥ 15 สัปดาห

ภาคฤดูรอน : 

6-8 สัปดาห

รายวิชาเดียวกัน

จํานวนชั่วโมงเรียนเทากัน

มีหลักเกณฑในการคิดหนวยกิต และรายละเอียดเกี่ยวกับ

การเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคอยางชัดเจน



1 หนวยกิต 

ใน 1 ภาคการศึกษา

รายวิชาภาคทฤษฎี : ≥ 15 ชม.

รายวิชาภาคปฏิบัติ: ≥ 30 ชม.

ฝกงาน/ฝกภาคสนาม: ≥ 45 ชม.

คนควาอิสระ/วิทยานิพนธ: ≥ 45 ชม.

รายวิชาไมนับหนวยกิต

ตองได “S” (ผาน) แตไมนับรวมหนวยกิต

ถาได “U” (ไมผาน) ตองเรียนซ้ํา



ประเภทหนวยกิต 

หนวยกิตเรียน : ที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียน

หนวยกิตคํานวณรายภาค : หนวยกิตเรียน ทั้งหมด

ที่ได A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ในแตละภาค

หนวยกิตคํานวณสะสม :หนวยกิตเรียน ทั้งหมดที่ได 

A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F

หนวยกิตสอบได : จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่

นิสิตไดรับสัญลักษณ A, B+, B, C+, C และ S 

ถาสอบมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับการสอบครั้งแรก



สวนที่ ๒

ระยะเวลาการศึกษา

เวลาการศึกษาทั้งหมดที่นิสิตใชเพื่อการศึกษาและ

สรางผลงานทางวิชาการที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียนแรกเขา

ภาคการศึกษาที่นิสิตสอบผานและ

ดําเนินการครบถวนตามหลักสูตร



ระยะเวลา

การศึกษา

ป. บัณฑิต/ป.บัณฑิตขั้นสูง : คณะกรรมการนโยบายกําหนด

ป. โท : 4 ปการศึกษา

ป. โท ไป เอก : 6 ปการศึกษา

ป. ตรี ไป เอก : 8 ปการศึกษา
+

รอการตีพิมพผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ  2 ภาคการศึกษา 
(ขอไดทีละ 1 ภาค)

นิสิตสามัญไมเต็มเวลา :  1.5 เทาของเวลาขางตน

เหตุสุดวิสัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และคณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดี



สวนที่ ๓ 

ภาษาที่ใชในการศึกษา

• ภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ได

• ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระ ใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรกําหนด

• ตองประกาศใหผูสมัครเขาศกึษาทราบกอนสมัคร



สวนที่ ๑ : หลักสูตรที่เปดสอน

หมวด ๓

หลักสูตร

ป. บัณฑิต

ป.บัณฑิตขั้นสูง

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

ป. โท

แผน ก : 

ตองทําวิทยานิพนธ

แผน ข : 

ไมตองทําวิทยานิพนธ

แบบ ก1 : ≥ 36 หนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ ก2 :  ≥ 12 หนวยกิตวิทยานิพนธ

         และ ≥ 12 หนวยกิตรายวิชาเรียน

โดยทั้งหมด ≥ 36 หนวยกิต

สาขาวิทย : 6 หนวยกิตคนควาอิสระ

สาขาอื่น : 3-6 หนวยกิตคนควาอิสระ



ป. เอก

แบบ 1 : 

เนนทําวิทยานิพนธ

แบบ 2 : 

เรียน+ทําวิทยานิพนธ

แบบ 1.1 : โท ไป เอก

≥ 48 หนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ 1.2 :  ตรี ไป เอก

≥ 72 หนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ 2.1 : โท ไป เอก 

≥ 12 หนวยกิตรายวิชาเรียน

       และ ≥ 36 หนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ 2.2 : ตรี ไป เอก 

≥ 24 หนวยกิตรายวิชาเรียน

       และ ≥ 48 หนวยกิตวิทยานิพนธ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหนสิิตลงทะเบียนเรยีน

ในรายวิชาหนึง่รายวิชาใดหรอืทาํกิจกรรมทางวิชาการอื่น

ประกอบการศึกษาโดยไมนับหนวยกิตได



ป. โท

แผน ก : 

ตองทําวิทยานิพนธ

แบบ ก1 : ≥ 36 หนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ ก2 :  ≥ 12 หนวยกิตวิทยานิพนธ

         และ ≥ 12 หนวยกิตรายวิชาเรียน

โดยทั้งหมด ≥ 36 หนวยกิต

ป. เอก

แบบ 1 : 

เนนทําวิทยานิพนธ

แบบ 2 : 

เรียน+ทําวิทยานิพนธ

แบบ 1.1 : โท ไป เอก

≥ 48 หนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ 1.2 :  ตรี ไป เอก

≥ 72 หนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ 2.1 : โท ไป เอก 

≥ 12 หนวยกิตรายวิชาเรียน

       และ ≥ 36 หนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ 2.2 : ตรี ไป เอก 

≥ 24 หนวยกิตรายวิชาเรียน

       และ ≥ 48 หนวยกิตวิทยานิพนธ

หลักสูตรแบบตอเนือ่ง



สวนที่ ๓

การบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

(ชื่อหลักสูตร) ≥ 5 คน

ประธาน
กรรมการ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 คน

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ≥ 1 คน

กรรมการ และเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ

(อาจารยประจําหลักสูตร) (อาจารยประจําหลักสูตร อาจมีหรือไมมีก็ได)

หัวหนาภาควิชา หรือ อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับมอบหมาย

ถาคณะไมมีภาควิชา หรือ เปนสหสาขา

คณบดี หรือ อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ไดรับมอบหมาย



สวนที่ ๓

การบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ในสาขาวิชาเดียวกันอาจ

เปนคณะเดียวกันทั้ง

หลักสูตรโทและเอกได

บุคคลคนหนึ่งอาจไดรับ

แตงตั้งเปนกรรมการบริหาร

หลักสูตร 1 หลักสูตรได

วาระ 2 ป และอาจ

ไดรับแตงตั้งใหมอีกได
คณบดีแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งทํา

หนาที่รักษาการประธานฯ และให

ดําเนินการ แตงตั้งประธานฯคน

ใหมใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับ

แตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง

บุคคลคนหนึ่งอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารหลักสูตร 1 หลักสูตรได



สวนที่ ๓

การบริหารหลักสูตร

หนาที่ของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร

ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร

สาขาวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไป

ตามขอบังคับนี้ และตาม

มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)

บริหารจัดการหลักสูตรให

สอดคลองกับนโยบายของ

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัย

กํากับและดูแลการสอนและการ

สอบ

กํากับใหการดําเนินงานของ

หลักสูตรใหเปนไปตามระบบ

ประกันคุณภาพ

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีค่ณบดี 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

มอบหมาย



สวนที่ ๓

การบริหารหลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน

คุณสมบัติ 

หลักสตูร ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง  และ ป.โท  

ตองมีคุณวุฒิระดับป.เอกหรือเทียบเทา  หรือ 

ตําแหนงไมต่ํากวา รศ. ในสาขานั้น/ที่สมัพนัธกนั

หลักสตูร ป.เอก ตองมีคุณวุฒิระดับป.เอกหรือ

เทียบเทา  หรือ ตําแหนงไมต่ํากวา รศ. ในสาขา

นั้น/ที่สมัพนัธกนั

อาจารยประจําหลักสูตรที่ไมใช

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 คน

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร

คุณสมบัติ ตามขอ 66



การแตงตั้งอาจารยประจํา เปนอาจารย

ประจําหลักสูตร 1 หลักสูตร

เปนหลักสูตรสหสาขาวิชาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว

เปนหลักสูตรหลักสูตรในระดับ ป.โทและ 

ป.เอก ในสาขาวิชาเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุมัติ

คณะกรรมการ

นโยบายวิชาการ
เสนอเพื่อทราบ

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

กําหนดระบบประกันคุณภาพสําหรับหลักสูตร

นั้นไวใหชดัเจน (CU-CQA หรือระบบที่

คณะกรรมการนโยบายวิชาการเห็นชอบ)

จัดใหมกีารประเมินและปรับปรุงมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาอยางนอยทุก ๆ 5 ป



สวนที่ ๑ 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

หมวด ๔

การรับเขาศึกษา

ตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้ ตาม

เกณฑที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
+

คุณสมบัติอื่นตามที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร

กําหนด

ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารคณะ 

และใหกระทําเปนรายป



คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

หลักสูตรทีเ่ขาศึกษา ตองสําเร็จการศึกษา

ป. บัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร 6 ปการศึกษาในระดับ ป.ตรี

ป.โท หรือเทียบเทา 

ในกรณีที่เปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ อาจ

รับผูที่จบการศึกษาระดับ ป. บัณฑิต

ป. บัณฑิต ป.ตรี

ป. โท ป.ตรี หรือเทียบเทา 

แผน ก แบบ ก1

สาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่จะศึกษา หรือ

สาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กําหนดโดยตองประกาศใหทราบกอนการรับ

สมัคร เวนแตคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได

พิจารณายกเวนเปนการเฉพาะรายใหเขาศึกษาได



คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

หลักสูตรทีเ่ขาศึกษา ตองสําเร็จการศึกษา

ป. เอก

ป.โท หรือเทียบเทา 

ป.ตรี หรือเทียบเทา สาขาวิชาเดียวกันกับ

หลักสูตรที่จะศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด + ผลการ
เรียนไมต่ํากวาระดับปริญญาเกียรตินิยม

ในหลักสูตรแบบตอเนื่อง ใหรับเขาศึกษาใน

หลักสูตร ป.โท หรือ ป.เอก (ตามคุณสมบัติ

ขางตน) โดยตองผานเกณฑการสอบ

ภาษาตางประเทศสําหรับหลักสูตร ป.โท

ตามที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด 

ผูที่พนสถานภาพการเปนนิสิตเพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวแตไม

สําเร็จการศึกษา หรือเพราะแตมเฉลี่ยสะสม ไมถึงเกณฑที่กําหนด จะเขาศึกษาในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมมิได เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร



สวนที่ ๒

หลักเกณฑและวิธีการรับเขาศึกษา

โดยวิธีการสอบคัดเลือก การ

คัดเลือก หรือโดยวิธีการอื่นใด

ตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

พิจารณารับผูสมัครรายหนึ่งรายใดเขา

ศึกษาในหลักสูตรในระดับรองลงมา

หรือในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชา

เดียวกันกับหลักสูตรที่ผูนั้นสมัครได

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ



หลักเกณฑและวิธีการรับเขาศึกษา

ผูที่จะเขาศึกษา ป.โท และเอก

ตองผานเกณฑการทดสอบ

ภาษาตางประเทศตามที่

คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด 

หรือตามเกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตร

ควรเปนภาษาอังกฤษ

ถาไมใชภาษาอังกฤษ (ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

•  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

•  ตองไมใชภาษาที่ผูนั้นสื่อสารอยูเปนปกติ 

•  ในกรณีที่เปนหลักสูตรทางดานภาษา ตองไมเปนภาษาที่

จะสมัครเขาศึกษาเปนสาขาวิชาเอก



ผูที่กําลังรอผลการศึกษาชั้น ป.ตรี/โท

หลักเกณฑและวิธีการรับเขาศึกษา

การรับเขาศึกษาจะมีผลก็ตอเมื่อผูนั้นสง

หลักฐานการสําเร็จการศึกษาดังกลาวใหแก

สทป. ภายในเวลาที่ สทป. กําหนด

ผูที่เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในเวลาเดียวกันมิได 

การรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริหารคณะ



สวนที่ ๓

ประเภทของผูเขาศึกษา

ทดลองศึกษา
เวนแตหลักสูตร ป.โท แผน ก แบบ ก 1  

หรือ ป.เอก แบบ 1

สามัญ

นิสิต

ผูเขาศึกษาในหลักสูตรแบบตอเนื่อง

ไมจําแนกวาเปนระดับ ป.เอก หรือ โท ในวันที่เขาศึกษาจนกวา

นิสิตจะเขาสูระดับ ป.เอก หรือ โท



ผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมิไดรับประกาศนียบัตร

หรือปริญญาใดปริญญาหนึ่งจากมหาวิทยาลัย

ผูรวมฟงการ

บรรยาย

นิสิตนักศึกษาทํา

วิจัย

นิสิตนักศึกษาเรียน

ขามมหาวิทยาลัย

การรับเขาศึกษาตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารคณะ

•6 หนวยกิตตอภาคการศึกษา
• ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
สทป. ภายในเวลาที่กําหนด

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา



ผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมิไดรับประกาศนียบัตร

หรือปริญญาใดปริญญาหนึ่งจากมหาวิทยาลัย

ผูรวมฟงการ

บรรยาย

นิสิตนักศึกษาทํา

วิจัย

นิสิตนักศึกษาเรียน

ขามมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

• มาทําการศึกษาคนควาเฉพาะ

เรื่องในมหาวิทยาลัย

• ใหดําเนินการเปนรายภาค

การศึกษาหรือตามชวงเวลาที่

เหมาะสม

อาจเพิกถอนสถานภาพได หาก

เห็นวาไมมีผลงานกาวหนา

เทาที่ควร ประพฤติตนไมเหมาะสม 

หรือมีเหตุอื่นตามทีเ่หน็สมควร

• ตองขึ้นทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัย
• ถาเปนนิสิตซึ่งมาจากตางประเทศ ใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหสํานักงานวิรัชกิจ



ผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมิไดรับประกาศนียบัตร

หรือปริญญาใดปริญญาหนึ่งจากมหาวิทยาลัย

ผูรวมฟงการ

บรรยาย

นิสิตนักศึกษาทํา

วิจัย

นิสิตนักศึกษาเรียน

ขามมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

• เพื่อนําหนวยกิตและผลการศึกษาไปเปน

สวนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้น

• ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ สทป. 

ภายในเวลาที่กําหนด



สวนที่ ๑

การลงทะเบียนแรกเขา

หมวด ๕

การลงทะเบียน

ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาโดยมีสถานภาพการเปนนิสิตตองลงทะเบียนแรก

เขา โดยยื่นเอกสารและหลักฐานตามที่ สทป. กําหนด พรอมทั้งลงทะเบียน

เรียนและชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมพิเศษ (ถามี)



สวนที่ ๒

การลงทะเบียนเรียน

ปกติ

ไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษา หรือ

ภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน

สาย

การลงทะเบียนเรียน

กอนวันเปดเรียนของแตละ

ภาคการศึกษา

• กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศของ สทป.

• ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมอาจลงทะเบียนเรียนภายในกําหนดเวลา

ผูอํานวยการ สทป. อาจอนุมัติใหมีการลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษได



การลงทะเบียนเรียน

เต็มเวลา

6 หนวยกิตตอภาคการศึกษาไมเต็มเวลา

ลักษณะการ

ลงทะเบียนเรียน

ของนิสิตสามัญ

15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา

• การลงทะเบียนเรียนซึ่งไมเปนไปตามนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก

ผูอํานวยการ สทป.

• การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับ ป.ตรี ตามที่กําหนดไวในประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย ใหมีการประเมินผลแบบ S หรือ U เทานั้น

• ในกรณีที่นิสิตผูใดตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานที่มีการประเมินผล

เปน S หรือ U นิสิตผูนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับระดับ

บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เขาศึกษาอยางนอย 3 หนวยกิตดวย

ภาคฤดูรอน 6 หนวยกิตตอภาคการศึกษา



การลงทะเบียนเรียน

เต็มเวลา

ในภาคการศึกษาแรก 3 หนวย
กิตรายวิชาบังคับ

ไมเต็มเวลา

ลักษณะการ

ลงทะเบียนเรียนของ

นิสิตทดลองศึกษา

ในภาคการศึกษาแรก 6 หนวย
กิตรายวิชาบังคับ

• เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน นิสิตทดลองศึกษาตองไดแตมเฉลี่ย 3.00 
และไดสญัลกัษณ S ในวิชาไมนับหนวยกิต จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตสามัญได

ตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรกําหนด และตอง

นําไปคํานวณแตมเฉลี่ยสะสม



การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนแบบรวมฟงการบรรยาย

• ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกอน

• หากรายวิชาใดจํากัดจํานวนผูเขาเรียน ใหพิจารณารับลงทะเบียนเรียนแบบรวมฟง

การบรรยายเปนลําดับหลัง

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ

• อาจเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาได

• เมื่อนิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธครบจํานวนหนวยกิตตามที่หลักสูตร

กําหนดแลว แตยังทําวิทยานิพนธยังไมแลวเสร็จ นิสิตตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาวิทยานิพนธ โดยไมมีจํานวนหนวยกิต และใหชําระคาเลาเรียนเต็มจํานวน 

พรอมทั้งคาธรรมเนียมพิเศษ (ถามี)



การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันการศึกษาอื่นแทน

• นํามาคํานวณแตมเฉลี่ยสะสมไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรที่

กําลังศึกษา

• ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ

บริหารคณะกอน

• ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาเปนพิเศษ เชน หลักสูตรรวมขามสถาบัน ใหการ

ลงทะเบียนเรียนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น



สวนที่ ๓ : การยกเวนรายวิชา
หากเคยศึกษาและสอบผานรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื้อหารายวิชา

เทียบเทากับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยูนั้น โดยมีผลการศึกษาเปน 

S หรือไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา

ตองเปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ปนับแตภาคการศึกษาถัดไป

จากภาคการศึกษาที่ไดรับการประเมินผลของรายวิชาที่ขอยกเวน

กระทําไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดใน

หลักสูตรที่กําลังศึกษาอยูโดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ

ในกรณีที่หารจํานวนหนวยกิตแลวไมลงตัว ใหปดจุดทศนยิมทิง้ 

เวนแตเปนการยกเวนรายวิชาในกรณีเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาตามขอ 131 ให

กระทําไดโดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิต

ตองกระทําภายในภาคการศึกษาแรกที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยตองไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจัดใหมีการทดสอบความรูกอนก็ได

ในกรณีที่มีการยกเวนรายวิชา เมื่อนิสิตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาอื่นที่

ไมไดรับยกเวนครบแลว ใหถือวาไดผานรายวิชาครบถวนตามจํานวนหนวย

กิตรายวิชารวม เวนแตจะมีการกําหนดใหศึกษารายวิชาอื่นเพิ่มเติม



สวนที่ ๔

การเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา

การเพิ่ม

การลด
หลักเกณฑ ลด 

ถอนรายวิชา 

ภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา 

หรือ ภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน

การถอน

• ภายใน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา 

หรือภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน

• รายวิชาที่ลดจะไมปรากฏในใบ
ประมวลผลการศึกษา

• ภายหลัง 6-12 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษา แตไมเกิน หรือภายหลัง 2-4 

สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน

• รายวิชาที่ถอนจะปรากฏในใบ
ประมวลผลการศึกษา

ตองมีรายวิชาที่ลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษานั้น

เหลืออยู  1 รายวิชา

ตองมีรายวิชาที่ลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษานั้น

เหลืออยู  1 รายวิชา

ตองเปนไปตามสวนที่ 2 การ

ลงทะเบียนเรียน

ตองเปนไปตามสวนที่ 2 การ

ลงทะเบียนเรียน



สวนที่ ๕

การลงทะเบียนเรียนซ้ํา

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

ได D+, D, F, U 

หรือ W 

จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก

จนกวาจะ A, B+, B, C+, C หรือ S

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได ถา

จําเปน

ได C+ หรือ C อาจลงทะเบียนเรียนซ้ําอีกก็ได

นิสิตอาจไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหลงทะเบียน

เรียนซ้ําไดในรายวิชาเดิมที่มีเนื้อหาไมซ้ําซอนกับที่นิสิตไดเคยศึกษามา

ในการลงทะเบียนเรียนครั้งที่แลว



สวนที่ ๑

การสอน

หมวด ๖

การสอนและการสอบ

• การจัดการเรียนการสอน และการกําหนดตารางสอนและอาจารยผูสอนรายวิชา

ตาง ๆ  ในหลักสูตร ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด

• ใหอาจารยผูสอนทําหนาที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรที่ไดรับมอบหมาย

หลักสูตร ป. 

บัณฑิต/ป. บัณฑิต

ชั้นสูง และ ป.โท

หลักสูตร 

ป.เอก

อาจารยผูสอน

•ไมต่ํากวา ป.โท หรือเทียบเทา

•ไมต่ํากวา ผศ. ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

•ไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา

•ไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 



การทําวิทยานิพนธ

ตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร 
ป.เอก แบบ 1

อาจารยที่

ปรึกษาหลัก

1 คน

ตองมีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 

และเปนผลงานที่ชี้ชดัวาสามารถที่จะ

สนับสนุนการวิจัยของนิสิตได

 อาจเปนอาจารยประจํา 

อาจารยพิเศษ หรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได

มีอาจารยที่

ปรึกษารวม

ไดไมเกิน 2 คน

ในกรณีที่เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและมี

ความจําเปนอยางยิ่ง อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกได

•ไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา

•ไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน เวนแต 

ไดรับแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 



การทําวิทยานิพนธ

• อาจารยประจํา 1 คน ใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ

นิสิต ป.โทและเอกไดไมเกิน 5 คน 

• คณะกรรมการบริหารคณะอาจมอบหมายใหอาจารยประจําที่มีศักยภาพเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนิสิตในหลักสูตรนั้น เกินกวา 5 คนแต

ไมเกิน 10 คนได

• ใหนับรวมนิสิตที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในเวลาเดียวกัน 

• เริ่มนับเมื่อโครงรางวิทยานิพนธของนิสิตไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะแลว



หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

• ใหคําปรึกษาการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธแกนิสิต และจัดใหมีการเสนอโครง
รางวิทยานิพนธภายในเวลาที่กําหนด
• รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิต ใหสอดคลองกับโครงราง
วิทยานิพนธที่สอบผานแลว และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ

• ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนิสิตเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแกปญหาที่เกิดขึ้น

• ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนิสิตเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ และการใชภาษา
• ติดตามการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนงาน และรับผิดชอบประเมินผล
การทําวิทยานิพนธ และตองรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของ
นิสิตตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา จนกวาวิทยานิพนธจะ
แลวเสร็จ

• ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนิสิต
• เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และเขาสอบวิทยานิพนธของนิสิตในความดูแล
• ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ใหเปนไป
ตามขอบังคับนี้และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด



หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

• รวมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตใหสอดคลองกับโครง

รางวิทยานิพนธที่สอบผานแลว และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

คณะ

• รวมใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนิสิตเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด 

และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแกปญหาที่เกิดขึ้น

• รวมใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาแกนิสิตเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ และ

การใชภาษา

• รวมติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนงาน และรับผิดชอบ

ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ จนกวาวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ

• เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และเขาสอบวิทยานิพนธของนิสิตในความดูแล



สวนที่ ๒

การสอบรายวิชา

• ตองประกาศใหนิสิตทราบลวงหนาตั้งแตเริ่มเปดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูรอน

• นิสิตตองสอบรายวิชาทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแตเปนรายวิชาที่

ลงทะเบียนแบบผูรวมฟงการบรรยายหรือไดถอนรายวิชานั้นอยางถูกตอง หรือ

เปนกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาน

• นิสิตตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละ

รายวิชา จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

อาจารยผูสอนใหเขาสอบได

• กําหนดการสอบประจําภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของคณะหรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบลวงหนา

• กําหนดการสอบระหวางภาคการศึกษา ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือ

ของคณะ



สวนที่ ๓

การสอบประมวลความรู

(Comprehensive Examination)

เปนการสอบขอเขียนและ/หรือสอบปากเปลาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

เพื่อวัดความสามารถในการบูรณาการความรูที่ไดศึกษาไปแลวของนิสิต ป. โท

ประธาน

(ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรมอบหมาย)

กรรมการ

(อาจารยประจําหลักสูตร

อยางนอย 2 คน และอาจมีมี

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน )

คณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ

รายชื่อผานหัวหนาภาควิชา เพื่อเสนอตอ

คณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

• จัดสอบอยางนอยปละ 2  ครั้ง 
• ประกาศชวงเวลาที่จะจัดสอบ
กอนกําหนดการลงทะเบียน

เรียนปกติของภาตตน



สอบประมวลความรู

นิสิต

• สอบผานรายวิชาที่คณะที่

นิสิตสังกัดประกาศใหเปน

รายวิชาที่ตองสอบผานกอน

การสอบประมวลความรู

• ตั้งแตภาคการศึกษาที่ได

ลงทะเบียนครบถวน คณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

คณะกรรมการ

บริหารคณะ

หัวหนาภาควิชา

ภายใน  2 สัปดาห นับแต

วันที่เสร็จสิ้นการสอบ

ภายใน  2 สัปดาห นับแต

วันที่เสร็จสิ้นการสอบ

• ถาได U สอบไดอีก 1 ครั้ง ภายในภาค

การศึกษาถัดไป เวนแตคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรผอนผันระยะเวลา

•  U 2 ครั้ง พนสถานภาพ



สวนที่ ๔

การสอบวัดคุณสมบัติ

เปนการสอบวัดความรูพื้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห และศักยภาพในการทํางานวิจัยโดย

อิสระ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพรอมของนิสิตที่จะศึกษาในระดับ ป. เอก

ประธาน

(ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรมอบหมาย)

กรรมการ

(อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน

อาจารยประจําหรืออาจารยประจํา

หลักสูตรอยางนอย 1 คน และอาจมีมี

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน )

คณะกรรมการสอบ

วัดคุณสมบัติ  3 คน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ

รายชื่อตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

• จัดสอบอยางนอยปละ 2  ครั้ง 
• ประกาศชวงเวลาที่จะจัด
สอบกอนกําหนดการ

ลงทะเบียนเรียนปกติของ

ภาตตน

เปนขอเขียน จะ

มีสอบปากเปลา

ดวยหรือไมก็ได



นิสิต

• ไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร

• ไดลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ

• โทไปเอก หรือตรีไปเอกที่ไดเกียรตินิยม 

ลงทะเบียนไดตั้งแตภาคการศึกษาแรก

• ตรีไปเอกที่ไมไดเกียรตินิยมตองลงทะเบียน

เรียนรายวิชาในหลักสูตร 12 หนวยกิต และ

มีแตมเฉลี่ยสะสม 3.5

การสอบวัดคุณสมบัติ



กําหนดระยะเวลานับแตภาค

การศึกษาแรกที่ตองได S

ไมใชหลักสูตรตอเนื่อง

นิสิตเต็มเวลา ภายใน 4 ภาคการศึกษา

นิสิตไมเต็มเวลา ภายใน 6 ภาคการศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง โทไปเอก 

นิสิตเต็มเวลา ภายใน 3 ภาคการศึกษา

นิสิตไมเต็มเวลา ภายใน 4 ภาคการศึกษา

การสอบวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรตอเนื่อง ตรีไปเอก 

นิสิตเต็มเวลา ภายใน 4 ภาคการศึกษา

นิสิตไมเต็มเวลา ภายใน 6 ภาคการศึกษา

• ระยะเวลาในระหวางที่ลาพักตามขอ 135 (1) (2) และ (5) มิใหนํามานับรวมเปนระยะเวลานี้

• คณะกรรมการบริหารคณะตองเห็นชอบ และตองประกาศกอนการรับนิสิตเขาศึกษา



สอบวัดคุณสมบัตินิสิต

คณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

คณะกรรมการ

บริหารคณะ

หัวหนาภาควิชา

ภายใน  2 สัปดาห นับแต

วันที่เสร็จสิ้นการสอบ

ภายใน  2 สัปดาห นับแต

วันที่เสร็จสิ้นการสอบ

• ถาได U สอบไดอีก 1 ครั้ง

ผานเกณฑคุณสมบัติ

ผูเขาสอบ

การสอบวัดคุณสมบัติ



สวนที่ ๕

การสอบโครงรางวิทยานิพนธ

การสอบวัดความรูความเขาใจของนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปญหา ระเบียบ

วิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใชในการแกปญหางานวิจัย

ในหลักสูตร ป.เอก ตองมีการสอบความรูพื้นฐานและความรูเชิงลึกที่จําเปนในการทํา

วิทยานิพนธ เพื่อใหแนใจวานิสิตมีความรูที่จําเปนเพียงพอในการทํางานวิจัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ

 3 คน

หนาที่
• สอบวัดความรูความเขาใจของนิสิตโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัย
ใหสอดคลองกับระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชนที่ไดรับ
• เ สนอผลการสอบต อคณะกรรมการบ ริหารหลั กสู ต รและ
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาโดยลําดับ



นิสิตตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตาม

หลักเกณฑและภายในกําหนดเวลาที่

คณะกรรมการบริหารคณะกําหนด

โครงรางวิทยานิพนธ พรอมทั้งรายชื่อ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามขอ 

94 ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการบริหารคณะโดยลําดับ

หลักเกณฑและกําหนดเวลาใหจัดทําเปนประกาศของคณะ

ป.โท ภายใน 2 ปการศึกษา

ป.เอก ภายใน 3 ปการศึกษา

หลักสูตรแบบตอเนื่อง นิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะสอบ

โครงรางวิทยานิพนธเมื่อใดก็ได แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ 97(2)

นิสิตไมเต็มเวลา ใหมีระยะเวลา ๑.๕  เทาของกําหนดเวลาตาม (1)และ (2)

การสอบโครงรางวิทยานิพนธ



คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ

อาจกําหนดใหนิสิตในหลักสูตรตองสอบและไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธกอน

กําหนดระยะเวลาขางตนได โดยตองประกาศกอนการรับนิสิตเขาศึกษา

นิสิตที่มิไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในกําหนดเวลาใหพนสถานภาพ

การเปนนิสิต เวนแตมีเหตุอันจําเปนและสมควร คณะกรรมการบริหารคณะอาจขยาย

กําหนดเวลาตอไปอีก 1 ภาคการศึกษาได

การสอบโครงรางวิทยานิพนธ



การเปลี่ยนแปลงอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน โดยตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ

โดยลําดับ จากนั้นใหแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

สอบโครงราง

วิทยานิพนธนิสิต

คณะจัดทําประกาศหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูทําวิทยานิพนธ 

พรอมทั้งรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัย

เผยแพรตอไป

ผานเกณฑคุณสมบัติ

ผูเขาสอบ

การสอบโครงรางวิทยานิพนธ



สวนที่ ๖

การสอบวิทยานิพนธ

ประธาน

(ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรมอบหมาย)

กรรมการ

ป.โท : ไมตองมีก็ได
ป.เอก : อาจารยประจํา 2 คน

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ

ป.โท 3-5 คน

ป.เอก 5-7 คน

เปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธไมได

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก และอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) ใน

กรณีเชนนี้ ใหนับเปน 1 คน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1 คน



การสอบวิทยานิพนธ

คุณสมบัติของประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ

•  เปนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

•  มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

หรือไดรับแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

• มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 



หนาที่ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

•  ตรวจอานวิทยานิพนธ ประชุมปรึกษาระหวางกรรมการในวันสอบวิทยานิพนธ 

และทดสอบความรูนิสิตดวยการซักถามหรือดวยวิธีการใดๆ รวมทั้งอนุมัติการ

ปรับเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธซึ่งไมมีผลกระทบตอแนวทางการวิจัยที่ไดรับ

อนุมัติไวกอนหนานั้น

• ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ ประธานคณะกรรมการสอบตอง

แจงใหบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักทะเบียนและประมวลผลทราบดวย

การสอบวิทยานิพนธ



หลักเกณฑของนิสิตที่จะสอบวิทยานิพนธได

• ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

• โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะเปนเวลาไมนอยกวา 

60 วันกอนวันสอบวิทยานิพนธ

• มีหลักฐานแสดงวา ไดสงบทความวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธให

วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อการตีพิมพแลว หรือไดรับการตอบรับใหไป

เสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการแลว ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอ 103 หรือขอ 

104 แลวแตกรณี

การสอบวิทยานิพนธ



นิสิต

สงรางวิทยานิพนธซึ่งอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นชอบ

แลวแกบัณฑิตวิทยาลัย

การสอบวิทยานิพนธ

การลวงหนาไมนอยกวา 2 สัปดาห

กอนยื่นคํารองขอนัดสอบ

บัณฑิตวิทยาลัย

ตรวจรูปแบบ

นิสิตยื่นคําขอนัดสอบโดยตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาตอคณะ 

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรกําหนด แตทั้งนี้ วันยื่นคําขอนัด

สอบตองหางจากวันสอบวิทยานิพนธเปน

เวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจัดทําประกาศแจง

กําหนดวันสอบ ปดประกาศไว

ใหทราบโดยทั่วกัน ซึ่งตอง

กระทํากอนวันสอบเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 สัปดาห



สอบวิทยานิพนธ

ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาและ

ประเมินผลการสอบเปนการลับ จากนั้นใหประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธรายงานผลการสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะ

แจงผลการสอบวิทยานิพนธแกนิสิต ภายใน 

3 สัปดาหนับแตวันสอบ

ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแต

มีความจําเปนตองพิทักษ

ขอมูลสวนหนึ่งสวนใดของ

วิทยานิพนธไวเปนความลับ

ตองมีจํานวนประธานและ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ

รวมกัน 3 คน (ป.โท) และ 
5 คน (ป.เอก)

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

คณะกรรมการ

บริหารคณะ
หัวหนาภาควิชา

ภายใน 2 

สัปดาห

ภายใน  2 

สัปดาห



ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทําใหประธานหรือกรรมการไมอาจเขารวมการสอบ

วิทยานิพนธได     อาจมีการจัดสอบผานเครือขายระบบสารสนเทศ หรือ

อาจมีการประเมินวิทยานิพนธเปน ลายลักษณอักษร โดยตองชี้แจงเหตุผล

และแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนเวลาสอบ

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ

• ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงยกเวนกรณีของ

•  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ใหนับรวมกัน

เปนหนึ่งเสียง

• ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัย 

• ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูวินิจฉัยชี้

ขาด 

• เวนแตคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการสอบ

วิทยานิพนธไวเปนอยางอื่น โดยตองประกาศใหทราบเปนการลวงหนา



สวนที่ ๗

รูปแบบ ลิขสิทธิ์ และการเผยแพรผลงาน

รูปแบบตามคูมือที่

กําหนดโดย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

และ

ผลงานการคนควาอิสระ

นิสิตสงตามจํานวน วิธีการ 

และภายในเวลาที่กําหนด

โดยบัณฑิตวิทยาลัย

ลิขสิทธิ์เปนของ

มหาวิทยาลัย

หากพนกําหนดเวลา

• ไมสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น

นิสิตตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาวิทยานิพนธใน

ภาคการศึกษาถัดไป



เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ

บทความวิจัยซึ่งเปน

สวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ ป. โท

ไดรับการตีพิมพในวารสาร

หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ

ผลงานการคนควาอิสระ

หลักสูตร ป.โท แผน ข 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ

หรือ

หรือ



จํานวนผลงานตีพิมพหรือไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพบทความ

วิจัยจากวิทยานิพนธหรือสวน

หนึ่งของวิทยานิพนธ ป.เอก

กลุมสังคมและ

มนุษยศาสตร

กลุมวิทยชีวภาพ

และกายภาพ

แบบ 1

หลักสูตร
2 ฉบับ 

(เปนนานาชาติ 1 ฉบับ)

แบบ 2 นานาชาติ 1 ฉบับ

วารสารหรือสิ่งพิมพ

ที่มี Peer Review 

และเปนที่ยอมรับ 

ระดับนานาขาติ

หรือ

แบบ 1 2 ฉบับ 

แบบ 2 1 ฉบับ 

•  อาจถือการจดทะเบียนสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตรแทนผลงานตีพิมพ

• เปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา

• ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนด



สวนที่ ๑

ระดับการประเมิน

หมวด ๗ 

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการ

สอบวิทยานิพนธ

ดีมาก (Very Good)

ดี (Good)

ผาน (Pass)

ตก (Fail)



สัญลักษ
ณ

ความหมาย แตมประจํา

A ผลการประเมินขั้นดีเลิศ (Excellent) ๔.๐
B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) ๓.๕
B ผลการประเมินขั้นดี (Good) ๓.๐
C+ ผลการประเมินขั้นคอนขางดี (Fairly Good) ๒.๕
C ผลการประเมินขั้นพอใช (Fair) ๒.๐
D+ ผลการประเมินขั้นคอนขางออน (Poor) ๑.๕
D ผลการประเมินขั้นออน (Very Poor) ๑.๐
F ผลการประเมินขั้นตก (Fail) ๐.๐
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) -
P การสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress) -
S ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory) -
U ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ ( Unsatisfactor

y)
-

V รวมฟงการบรรยาย (Visitor) -
W การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) -
M นิสิตขาดสอบ (Missing) -
X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No Report) -

การประเมินผลการสอบของแตละรายวิชา



สวนที่ ๒

หลักเกณฑการใหสัญลักษณผลการศึกษา

การประเมินผล

การศึกษา

เมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษา/

ภาคฤดูรอน

เปลี่ยนจาก I โดยมีการ

ประเมินผลภายใน 2 สัปดาห

แรกของภาคการศึกษาถัดไป

ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน

• ขอแกไขเปลี่ยนแปลงการ
ประเมินผลตองกระทํา

ภายในภาคการศึกษาถัดไป

• ตองไดรับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารคณะ

เปลี่ยนจาก

M, P, หรือ X

ให A, B+, B, C+, C, 

D+, D และ F



ให F

เงื่อนไขจาก

ขอที่แลว

อาจารยผูสอน

ไมยินยอมให

นิสิตเขาสอบ

นิสิตกระทําการทุจริตในการสอบ 

หรือทําผิดระเบียบหรือขอบังคับ 

หรือคําสั่งเกี่ยวกับการสอบ และ 

และคณะกรรมการบริหารคณะ

เห็นสมควรได F

เปลี่ยนจาก I ในกรณีที่

ไมมีการประเมินผลการ

สอบ หรือผลงานภายใน 

2 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาถัดไปที่

ลงทะเบียนเรียน

เปลี่ยนจาก M ในกรณีที่

นิสิตไมสามารถแสดง

หลักฐานที่สมบูรณใน

การขาดสอบไดภายใน 

๒ สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาถัดไป



ให I

• นิสิตปวยกอนที่การเรียนในภาค
การศึกษานั้นจะสิ้นสุด และ

•การศึกษาของนิสิตผูนั้นขาดเนื้อหา
เพียงเล็กนอย และไมใชสวนสําคัญ

นิสิตไดศึกษามาจนสิ้นสุด

ภาคการศึกษาแลว

•นิสิตทํางานที่เปน
สวนประกอบการศึกษายัง

ไมสมบูรณ และ

•อาจารยผูสอนเห็นสมควร
ใหรอผลการศึกษา

ขาดสอบดวย

เหตุสุดวิสัย

นิสิตปวยเปนเหตุให

ไมสามารถเขาสอบได

คณบดีเห็นควรหลังจากพิจารณาคํารอง

ประกอบกับความเห็นของอาจารยผูสอน

และหัวหนาภาควิชา

• หัวหนาภาควิชาเห็นชอบ และ

• อาจารยผูสอนแจงให สทป. ทราบเปน

ลายลักษณอักษรพรอมกับผลการศึกษา

ของนิสิตอื่นที่ลงทะเบียนรายวิชานั้น

การเปลี่ยนจาก I 

อาจไดรับสูงสุด

ไมเกิน B

ยื่นภายใน 1 สัปดาห นับ

แตเริ่มปวย หรือวันที่พน

จากอาการปวยรายแรง

พรอมใบรับรองแพทย



ให P
กระทําไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาตนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่

มีการสอนและ/หรือการทํางานตอเนื่องกันไมเกิน 2 ภาคการศึกษา

ให S กระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนที่พอใจ 

ในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววามีการประเมินผล

อยางไมเปนลําดับขั้นหรือไมนับหนวยกิต

ในการประเมินผลการทําวิทยานิพนธในแตละภาค

การศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ในการประเมินผลการสอบประมวลความรู โดย

คณะกรรมการสอบประมวลความรู

ในการประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ โดย

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

ให U
กระทําไดเมื่อผลการประเมินรายวิชาหรือการทําวิทยานิพนธ หรือ

ผลการสอบประมวลความรูหรือการสอบวัดคุณสมบัติไมเปนที่พอใจ

ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกําหนด โดยจัดทํา

เปนประกาศของคณะและ

ประกาศใหทราบลวงหนา



ให W
กระทําไดเมื่อพน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาหรือ 2 สัปดาห

แรกของภาคฤดูรอน เฉพาะกรณีที่นิสิต

นิสิตถอนรายวิชา

นิสิตปวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง 

และปวยจนกระทั่งถึงกําหนดการสอบ ทําใหไมสามารถเขา

สอบได ใหนิสิตปฏิบัติตามความในขอ 113 โดยอนุโลม

นิสิตถูกพักการศึกษาดวยเหตุผลอื่นที่มิใชเพราะกระทําผิด

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเกี่ยวกับการสอบ

คณบดีอนุมัติใหเปลี่ยนจาก I ตามขอ 112 (1) (2) หรือ (3) 

หากปรากฏวาการปวยหรือเหตุสุดวิสัยยังไมสิ้นสุดภายใน 2 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป

นิสิตลาพักการศึกษาโดยถูกตอง

นิสิตลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมฟง และผูสอนเห็นวาไมไดให

ความสนใจตอการเรียนอยางเพียงพอ

นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไข หรือ

ขอกําหนดของหลักสูตร



ให V
กระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมฟงการ

บรรยาย และผูสอนเห็นวาไดใหความสนใจตอการเรียนอยางเพียงพอ

ให M
กระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่นิสิตที่นิสิตขาดสอบ แตยังไมสามารถ

แสดงหลักฐานที่สมบูรณเกี่ยวกับเหตุในการขาดสอบได

ให X
กระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่ สทป. ยังไมไดรับรายงานการ

ประเมินผลการศึกษาของรายวิชานั้นตามกําหนด



สวนที่ ๓

การคํานวณแตมเฉลี่ย

กระทําเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

แตมเฉลี่ยรายภาค

แตมเฉลี่ยสะสม

=

=

ผลรวมของ (หนวยกิต x แตมประจําสัญลักษณที่ได) ทุกรายวิชาในภาคนั้น

ผลรวมของจํานวนหนวยกิตคํานวณรายภาค

ผลรวมของ (หนวยกิต x แตมประจําสัญลักษณที่ได) ทุกรายวิชาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

ผลรวมของจํานวนหนวยกิตคํานวณสะสม

ผลการศึกษาภาคฤดูรอน ใหนําไปรวมกับผลการศึกษาภาคศึกษาภาคถัดไปที่

นิสิตผูนั้นลงทะเบียนเรียนและมีหนวยกิตคํานวณรายภาคเพื่อจําแนกสภาพนิสิต



สวนที่ ๑

หลักสูตรแบบตอเนื่อง

หมวด ๘

การเปลี่ยนสถานภาพการศึกษา

นิสิตจะเขาสูหรือเปลี่ยนระดับเขาสูระดับ ป. เอกได เมื่อ

สอบวัดคุณสมบัติและได S ภายใน

3 ภาคการศึกษาแรก (สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิ ป. โท) หรือ

4 ภาคการศึกษาแรก (สําหรับผูที่เขาดวยวุฒิ ป.ตรี)

ผานเกณฑการทดสอบภาษาตางประเทศตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด

เพิ่มเติม สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิ ป.ตรีโดยไมไดรับปริญญาเกียรตินิยม:

• ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมต่ํากวา 12 หนวยกิต

• สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50



นิสิตจะเขาสูระดับ ป. โทได เมื่อ

นิสิตยื่นคํารองขอเขาสูระดับ ป.โทภายใน 2 สัปดาหของภาคการศึกษา

แรกที่เขาศึกษา หรือภายใน 2 สัปดาหนับแตวันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2

ไมได S ในการสอบวัดคุณสมบัติภายใน

3 ภาคการศึกษาแรก (สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิ ป. โท) หรือ 

4 ภาคการศึกษาแรก (สําหรับผูที่เขาดวยวุฒิ ป.ตรี)

ได U สองครั้งในการสอบวัดคุณสมบัติ และไดรับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรใหเปลี่ยนเขาสูระดับ ป.โท

เมื่อมีการอนุมัติใหเปลี่ยนระดับการศึกษา ใหโอนทุกรายวิชาที่นิสิตผูนั้นได

ศึกษาแลวไปเปนรายวิชาในหลักสูตรที่เปลี่ยนเขาศึกษา พรอมทั้งสัญลักษณ

การประเมินผลการศึกษาที่ไดรับ และใหนําไปใชคิดคํานวณผลการศึกษา

ตลอดหลักสูตร



การนับระยะเวลาการศึกษา

นิสิต

เปลี่ยนระดับการศึกษา
นับตอเนื่องตั้งแตภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษา

เขาสูระดับ ป.เอก

สอบโครงราง

วิทยานิพนธไมผาน

สอบวิทยานิพนธตก

พนสภาพ

นิสิต ป.เอก

อาจยื่นคํารองพรอมใบ

สมัครเขาศึกษาภายใน

ภาคการศึกษาถัดไป

กลับเขาศึกษา

ระดับ ป.โท
เริ่มนับเปนภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษา

ใหโอนทุกรายวิชาที่ไดศึกษาแลว  

พรอมเกรดได และใหนําไปใชคิด

คํานวณผลการศึกษาตลอดหลักสูตร



การเปลี่ยนระดับการศึกษา

การเขาสูระดับการศึกษา

การขอกลับเขาศึกษา

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

คณะกรรมการ

บริหารคณะ

สทป.

เสนอพิจารณา

เสนอเพื่อขออนุมัติ

แจงภายใน 2สัปดาห



สวนที่ ๒

การเปลี่ยนสาขาวิชา

นิสิต

ศึกษามาแลว

 1 ภาคการศึกษา 

แต  1 ปการศึกษา
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน

มีแตมเฉลี่ยสะสม

 3.00

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการบริหารคณะ

ที่นิสิตสังกัดและที่นิสิตขอ

เปลี่ยนไปสังกัด

เสนอเพื่อขออนุมัติ

เสนอเพื่อขออนุมัติ



สวนที่ ๓

การเปลี่ยนแผนการศึกษา

ขอ ๑๓๒  นิสิตที่เขาศึกษาในแผน ก ไมสามารถยายไปศึกษาแผน ข ได แตสําหรับนิสิตที่เขา

ศึกษาในแผน ข อาจยายไปศึกษาแผน ก ได หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ จากนั้นใหแจง

บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

นิสิตแผน ก นิสิตแผน ข

นิสิตแผน ข นิสิตแผน ก



คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอนุมัติ

บัณฑิตวิทยาลัย

แจง



หมวด ๙

การลาพักการศึกษา

นิสิตประสงคหยุดกิจกรรมดาน

การศึกษาเปนการชั่วคราว

ยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา

พรอมหลักฐานตอคณบดี 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

พิจารณาเห็นชอบ

คณบดี

คณะกรรมการ

บริหารคณะ

พิจารณาเห็นชอบ

ลาพักในระหวางทําวิทยานิพนธ

กอนวันสุดทายของการสอบ

ในภาคการศึกษานั้น ตามที่

กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา

ใหกระทําไดครั้งละไม

เกิน ๒ ภาคการศึกษา

ติดตอกัน และหากยังมี

ความจําเปนที่จะตอง

ลาพักการศึกษาตอไป 

ใหยื่นคํารองใหม

ตองเปนไปตามเงื่อนไข (หนาถัดไป)



นิสิตที่มีสิทธิ์ลาพักการศึกษา ตองตกอยูในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

ลงทะเบียนเรียนมาแลว  1 ภาคการศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสม  3.00

ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ

ไปทําวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในตางประเทศ

เจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวในสถานพยาบาลเปนเวลาติดตอกัน  3 สัปดาห

ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง

ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต

มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางยิ่ง ทําใหไมสามารถศึกษาในภาค

การศึกษานั้นได  โดยตองมีหลักฐานยืนยันเหตุดังกลาว

เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกนั  3 สัปดาหตามคําสั่งแพทย

แสดงใบรับรอง

แพทยและสําเนา

ใบเสร็จคาหองพัก

แสดงใบรับรอง

แพทย



การลาพักการศึกษาแบบที่ไมนับระยะเวลา

อยูในระยะเวลาการศึกษาของนิสิต

ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ

ไปทําวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในตางประเทศ

เจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวในสถานพยาบาลเปนเวลาติดตอกัน  3 สัปดาห

มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางยิ่ง ทําใหไมสามารถ

ศึกษาในภาคการศึกษานั้นได  โดยตองมีหลักฐานยืนยัน

เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกนั  3 สัปดาหตามคําสั่งแพทย

1 ภาคการศึกษาเทานั้น

เฉพาะเมื่อคณะ

กรรมการบริหารบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

1 ปการศึกษาเทานั้น

เฉพาะเมื่อคณะ

กรรมการบริหารบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง

ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต



นิสิตที่อยูในระหวาง

การลาพักการศึกษา

ชําระคารักษาสถานภาพการเปนนิสิตทุกภาค

การศึกษาที่ลาพัก เวนแตนิสิตไดชําระคาเลาเรียนและ

คาธรรมเนียมอื่นในภาคการศึกษานั้นแลว

ไมไดรับอนุญาตใหใช

อุปกรณการศึกษาและสิ่ง

อํานวยความสะดวกทาง

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

ไมสามารถ

ดําเนินกิจกรรม

ใดๆ ที่เกี่ยวของ

กับการศึกษาได



หมวด ๑๐

การพนและการคืนสถานภาพนิสิต

เหตุแหงการพนสถาพนิสิต

ตาย

ลาออก

เมื่อศึกษาครบตาม

หลักสูตรและไดรับ

อนุมัติประกาศนียบัตร

หรือปริญญาบัตรแลว

เมื่อพนกําหนดเวลา 2 สัปดาหแรก

ของภาคการศกึษาแลว ยังไมได

ลงทะเบียนเรียน หรือรักษาสถานภาพ

การเปนนิสิต และชําระเงินคาเลา

เรียน คาธรรมเนียมการศึกษา และ

คาธรรมเนียมพิเศษ (ถามี)

นิสิตสามัญ

-ไดแตมเฉลี่ยสะสม  2.50 หรือได
แตมเฉลี่ยรายภาคในภาคการศึกษา

แรกที่เขาศึกษา  2.50 หรือ
-ซึ่งไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 

แตไมถึง 3.00 (“สภาพวิทยาทัณฑ”) 

เปนเวลา 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน

ใหยื่นคํารองตอ

ทะเบียนคณะ และตอง

ไดรับอนุมัติจากคณบดี

ใหนับทุกภาคการศึกษา เวนแตเปนกรณีที่นิสิตได

ลาพักการศึกษา โดยผลการศึกษาในภาคฤดูรอนให

นําไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

ที่นิสิตผูนั้นลงทะเบียนเรียน

หากไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 

อาจขอคืนสถานภาพการเปน

นิสิตได โดยตองไดรับอนุมัติ

จากอธิการบดี



เหตุแหงการพนสถาพนิสิต (ตอ)

ไมสามารถสอบโครงรางวิทยานิพนธ

ไดภายในระยะที่กําหนด

โครงรางวิทยานิพนธไมไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารคณะ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ได U ติดตอกันสองครั้ง ในการประเมินผล

การทําวิทยานิพนธในแตละภาคการศึกษา

ในกรณีที่มีการลาพกัการศึกษาคั่นกลาง ให

ถือวาการไดสัญลักษณ U สองครั้งนั้นเปน

การไดสัญลักษณ U สองครั้งติดตอกัน

สอบวิทยานิพนธ “ตก”

ลงทะเบียนเรียนครบระยะเวลาการศึกษา

ที่กําหนดไวในหมวด 2 สวนที่ 2 แลว   แต

ยังไมสามารถสําเร็จการศึกษาได

มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสถานภาพการ

เปนนิสิต เพราะเหตุที่ขาดคุณสมบัติ

ของผูเขาศึกษาในหลักสูตร หรือ

กระทําผิดขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

หรือคําสั่งของคณะหรือมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการสอบหรือวินัยนิสิต

ได U สองครั้ง ในการ

สอบประมวลความรู

ได U สองครั้ง ในการสอบวัด

คุณสมบัติ เวนแตกําลังศึกษาอยูใน

หลักสูตรแบบตอเนื่อง และไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรใหเปลี่ยนเขาสูระดับ ป.โท



หมวด ๑๑

การสําเร็จการศึกษา

ผูที่จะมีสิทธิขอรับประกาศนียบัตร

หรือปริญญาบัตร

ลงทะเบียนเรียนและมี

หนวยกิตสอบไดตามที่

หลักสูตรกําหนด โดยได

แตมเฉลี่ยสะสม  3.00

ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน

ระยะเวลาตามที่กําหนดไว

ในหลักสูตรและตามความ

ในหมวด 2 สวนที่ 2

สําหรับหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับตีพิมพ ไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพ หรือเปนกรณอีืน่ที่      คณะกรรมการบริหารบัณฑิต

วิทยาลัยถือวาไดมีการตีพิมพแลวตามขอ 103 104 และ105



ผูที่จะมีสิทธิขอรับประกาศนียบัตร

หรือปริญญาบัตร (ตอ)

- นิสิต ป.เอก ตองสอบผานการสอบ

รายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

การสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเปนผูมสีิทธิ

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ การสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ การสอบ

วิทยานิพนธ และปฏิบัติตามขอกาํหนด

อื่นๆ อยางครบถวนตามที่กําหนดไวใน

หลักสูตร หรือตามที่คณะและ/หรือ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด

- นิสิต ป.โท แผน ก ตองสอบผานการสอบ

รายวิชาและ/หรือการสอบวิทยานิพนธ 

- นิสิต ป.โท แผน ข ตองสอบผานการสอบ

รายวิชา และการสอบประมวลความรู

โดยนิสิตทั้งสองแผนตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดอืน่ๆ อยางครบถวนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร หรือตามที่คณะและ

มหาวิทยาลัยกําหนด

นิสิตผูมีคุณสมบัติครบถวนตามความในหมวดนี้ ตองแสดงความจํานง

ขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตอ สทป. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจไมไดรับ

การพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมตัิประกาศนียบัตรหรือ

ปริญญาบัตรในภาคการศึกษานั้น



บทเฉพาะกาล

สําหรับนิสิตซึ่งเขาศึกษากอนปการศึกษา 2551 ใหนําระเบียบจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และที่แกไข

เพิ่มเติม รวมทั้งประกาศและคําสั่งของคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งใชบังคับอยู

ในขณะที่นิสิตผูนั้นเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใชบังคับกับการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตผูนั้นตอไป จนกวาจะพนสถานภาพการเปนนิสิต


