ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๖
----------------------------เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
แนวทางการปฏิ บั ติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า " ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๖"
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรที่จะ
เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิ กข้อบังคับมหาวิท ยาลัย มหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ ที่มีการเรียนการสอน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อํานวยการส่วนงานที่มีการเรียนการสอน
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
“ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
มหิดล หรือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย แต่มีคุณสมบัติที่กําหนดตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย

๒
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งที่อยู่ในสายวิชาการและไม่อยู่ในสายวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง
ในสาขาวิชานั้นๆ โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ แต่ต้องได้รับการแต่งตั้ง
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งด้วย
“นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล” หมายความว่ า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลสาย
วิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(การศึกษาหลังปริญญาตรี) ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท)
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
“หลั กสูตร”
หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิ ชาต่ างๆในระดั บบัณฑิตศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความเห็นชอบและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว
“สถาบันอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ร่วมรับผิดชอบ
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยมหิดลในลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม หรือหลักสูตรความร่วมมือ
“หลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น” หมายความว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอื่น โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ให้ปริญญา หรือสถาบันอื่นเป็นผู้ให้
ปริญญา หรือผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกัน
“หลักสูตรความร่วมมือ” หมายความว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
ข้อ ๕ เพื่อให้การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และคําสั่งการของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (Module)
ระบบทวิภาค คือระบบที่ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจําเป็น
ของแต่ ล ะหลั กสูต ร โดยให้ กํา หนดระยะเวลาและจํ านวนหน่ว ยกิ ตมีสั ดส่ ว นเที ย บเคีย งกั น ได้ กั บ

๓
การศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ก็ได้
โดยให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
คณะที่ จั ด การศึ ก ษาระบบอื่ น ให้ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระบบการศึ ก ษานั้ น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
ระบบหน่วยการศึกษา (Module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จํานวนชั่วโมงและจํานวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับ
เกณฑ์กลางของระบบทวิภาค
ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต สําหรับแต่ละรายวิชา
๘.๑ ระบบทวิภาค
๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิต
๘.๑.๕ วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒ ระบบไตรภาค
๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
๑๒ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิต

๔
๘.๒.๕ วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๓๖
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓ ระบบจตุรภาค
๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
๑๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิต
๘.๓.๕ วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๓๐
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
หมวด ๒
หลักสูตร
ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชี พให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
๙.๒ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี
อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๙.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาเอก
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๕
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน
๙.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนั ก วิ ช าชี พที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถระดับ สูงในสาขาวิ ช าต่า งๆ โดยกระบวนการวิ จัย เพื่ อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ข้อ ๑๐ โครงสร้างของหลักสูตร
๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 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 และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิตใน
แต่ละระบบการศึกษา ดังนี้
ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า๑๒ หน่วยกิต
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

๖
แผน ข เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งทํ า
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 โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
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
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้ เข้า ศึก ษาที่ สํ า เร็จปริ ญ ญาโท จะต้องทํ าวิท ยานิพ นธ์ และ
ศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิต ในแต่ละระบบการศึกษา ดังนี้
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 ดังนี้
ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

๗
ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ข้อ ๑๑ ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑๑.๑ หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้
๑๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสื่อในการเรียนการสอน
ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑๒.๑ การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยกําหนดให้
นักศึกษาต้องลงทะเบียนแบบเต็มเวลา (Full Time) ตามข้อ ๓๙.๒.๑
๑๒.๒ การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนบางเวลา โดยนักศึกษา
ลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ตามข้อ ๓๙.๒.๒
การจัดการศึ กษาภาคพิเศษ อาจจัดในรูปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบ
ผสมผสาน ดังนี้
๑๒.๒.๑ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education)
๑๒.๒.๒ การศึ ก ษาแบบทางไกลทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet-Based
Distance Education)
๑๒.๒.๓ การศึกษาแบบหน่วยการศึกษา (Module)
๑๒.๒.๔ รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม
ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรและ
สอดคล้องกับการคิดหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการ
สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

๘
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 และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๕ ปี
หมวด ๓
อาจารย์
ข้อ ๑๗ อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การทําวิจัย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน และมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดตามภาระงานที่รับผิดชอบ
ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น หรือหลักสูตรความร่วมมือ อาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอื่นให้ถือเป็นอาจารย์ประจําในความหมายตาม
ข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจํา ทั้งนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ เป็ น อาจารย์ป ระจํา หลัก สูตรใดหลั กสูต รหนึ่ง แล้ว อาจเป็ น อาจารย์ป ระจํ า
หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว

๙
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร
ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น หรือหลักสูตรความร่วมมือ อาจารย์ประจํา
ของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ อาจารย์ ป ระจํ า ของสถาบั น อื่ น สามารถเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รใน
ความหมายตามข้อบังคับนี้
๑๘.๑ คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑๘.๑.๑ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
บัณฑิตชั้นสูง
คุณสมบัติ
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
(๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หน้าที่
(๑) จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตร
(๒) เป็นอาจารย์ผู้สอน
๑๘.๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท
คุณสมบัติ
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
(๒) ต้อ งมีคุณ วุฒิไ ม่ต่ํา กว่า ปริญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรือ เป็ น ผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หน้าที่
(๑) จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร
และต้องทําหน้าที่อื่นตามที่ระบุในข้อ (๒) ถึง (๗) อย่างน้อย ๑ หน้าที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดสําหรับ
หน้าที่นั้นๆ
(๒) เป็นอาจารย์ผู้สอน

๑๐
(๓) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
(๔) เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
(๕) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
(๖) เป็นอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้
(๗) เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
๑๘.๑.๓ หลักสูตรปริญญาเอก
คุณสมบัติ
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
(๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หน้าที่
(๑) จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร
และต้องทําหน้าที่อื่นตามที่ระบุในข้อ (๒) ถึง (๗) อย่างน้อย ๑ หน้าที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดสําหรับ
หน้าที่นั้นๆ
(๒) เป็นอาจารย์ผู้สอน
(๓) เป็นอาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ
(๔) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
(๕) เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(๖) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(๗) เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
๑๘.๒ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๕ คน ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๑๙ อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี คุณสมบัติแ ละ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑๙.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๙.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
(๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

๑๑
๑๙.๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
(๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๑๙.๑.๓ หลักสูตรปริญญาเอก
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
(๒) ต้องมี คุณวุฒิไม่ ต่ํากว่ าปริญ ญาเอกหรือเที ยบเท่ า หรื อเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 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
ต้ อ งมี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หลั ก สู ต รละ ๓ คน
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒๐.๑ องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งตั้งคนหนึ่งเป็น
ประธานหลักสู ตร และอี กคนหนึ่ งเป็ นกรรมการและเลขานุการ และ (๒) ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
ส่วนงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้อาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
กรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้มากกว่า ๑ หลักสูตร
๒๐.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน เสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบข้อ
๒๐.๑ มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปีนับตั้งแต่
วันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งตั้ง หรือหมดวาระตามวาระของผู้เสนอแต่งตั้ง
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 เสนอแต่งตั้งประธานหลักสูตรคนใหม่
มายังคณบดี บัณ ฑิตวิ ทยาลั ย ภายในไม่ เกิ น ๖๐ วันนับ แต่ วันที่ตําแหน่งประธานหลักสูตรว่างลง
ในระหว่างนั้นให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑
คน ให้ทํ า หน้ าที่ รั ก ษาการแทนในตํ า แหน่ง ประธานหลั ก สู ต รไปก่ อ นจนกว่ า จะมี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ประธานหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีประธานหลักสูตรติดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งแต่ไม่เกิน ๙๐ วันติดต่อกัน ให้ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ คน
ให้ทําหน้าที่รักษาการแทนในตําแหน่งประธานหลักสูตรมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง แต่หากเกินกว่า ๙๐ วันติดต่อกันให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรเสนอแต่งตั้ง
ประธานหลักสูตรคนใหม่มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
กรณีตํ าแหน่ ง กรรมการว่า งลงไม่ว่า ด้ว ยเหตุใ ด และยั งมิไ ด้ดํา เนิ น การเสนอ
แต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ชุดใหม่
๒๐.๔ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒๐.๔.๑ วางนโยบายและแผนการบริห ารจัด การและการผลิ ตบั ณฑิต ของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
๒๐.๔.๒ ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
๒๐.๔.๓ ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
๒๐.๔.๔ ติ ด ตามรายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
รวมทั้งให้คําแนะนําเพื่อการพัฒนา
๒๐.๔.๕ ให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการ
หลักสูตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงาน ภาควิชา

๑๓
ข้อ ๒๑ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท
๒๑.๑ คุณสมบัติ
๒๑.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๒๑.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
๒๑.๒ หน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่
(๑) ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
(๒) ควบคุมการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา
(๓) จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษา
นับแต่นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครั้งแรก
(๔) ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
เมื่อกําหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา
(๕) เสนอชื่อผู้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม
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
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๒๒.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๒.๒ หน้าที่
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็น
ปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

๑๔
๒๒.๓ องค์ประกอบ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องได้รับการแต่งตั้ง
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ ให้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมด้วยได้
ข้อ ๒๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม
๒๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก
๒๓.๑.๑ คุณสมบัติ
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
(๓) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๔) ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
๒๓.๑.๒ หน้าที่
(๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นั กศึ ก ษา ให้ ส อดคล้อ งกั บ โครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ห รือ สารนิ พ นธ์ที่ส อบผ่า นจากการสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ
(๒) เสนอชื่อผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ร่วม
(๓) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทาง
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๔) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และการใช้ภาษา
(๕) ติ ด ตามการดํ า เนิ น การวิ จั ย ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานและ
รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์จะแล้วเสร็จ
(๖) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นักศึกษา
(๗) ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา

๑๕
๒๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม
๒๓.๒.๑ คุณสมบัติ
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ดํ า รง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
๒๓.๒.๒ หน้าที่
(๑) ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ
(๒) ร่วมให้ คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึ กษาแก่นักศึ กษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๓) ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการ
เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และการใช้ภาษา
(๔) ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วม
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์จะแล้วเสร็จ
(๕) อาจร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ และ
ต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
๒๓.๓ องค์ประกอบ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก ๑ คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมอย่างน้อย ๑ คน
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมได้
ข้อ ๒๔ อาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญา
โท แผน ข
๒๔.๑ คุณสมบัติ
๒๔.๑.๑ ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๔.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

๑๖
๒๔.๒ องค์ประกอบ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้อง
เป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
มหิดลให้ทําหน้าที่กรรมการสอบประมวลความรู้ร่วมด้วยได้
๒๔.๓ หน้าที่
สอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาที่กําหนดสําหรับ
นักศึกษาเพื่อประเมินผลความรอบรู้ทางด้านวิชาการของนักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาตามแผน ข
ข้อ ๒๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท
๒๕.๑ คุณสมบัติ
๒๕.๑.๑ ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๒๕.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๕.๒ องค์ประกอบ
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ ต้อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
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
ข้อบังคับนี้
๒๕.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการ
นําเสนอ ผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
๒๕.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์

๑๗
๒๕.๔ หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก
๒๕.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ ของนักศึกษา ความรอบรู้ใ นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทํ าวิจัย ความสามารถในการ
นําเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
๒๕.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
๒๕.๔.๓ ส่ ง ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ ม ายั ง คณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
๒๕.๔.๔ ติ ด ตามและควบคุ ม การจั ด ทํ า รู ป เล่ ม และแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์
๒๕.๕ หน้าที่ของกรรมการสอบ
พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ
ผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
ข้อ ๒๖ คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
๒๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๖.๑.๑ คุณสมบัติ
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๖.๑.๒ หน้าที่
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนและ
การสอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๖.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๒๖.๒.๑ คุณสมบัติ
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

๑๘
๒๖.๒.๒ หน้าที่
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนและ
การสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท
ข้อ ๒๗ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปริญญาเอก
๒๗.๑ คุณสมบัติ
๒๗.๑.๑ ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๗.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๒๗.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๗.๒ องค์ประกอบ
คณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องเป็น
อาจารย์ประจํ าหรื อนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิ ดล ทั้งนี้อาจเชิญ ผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกให้ทําหน้าที่
กรรมการสอบวัดคุณสมบัติร่วมด้วยได้
๒๗.๓ หน้าที่
สอบข้ อ เขี ย นและ/หรื อ สอบปากเปล่ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก เพื่ อ ประเมิ น
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับปริญญาเอก
ข้อ ๒๘ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก
๒๘.๑ คุณสมบัติ
๒๘.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๘.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๒๘.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๘.๒ หน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ให้ทําหน้าที่
(๑) ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเริ่ม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
(๒) ควบคุมการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

๑๙
(๓) จั ดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับ แต่
นักศึกษา เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก
(๔) ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อกําหนดสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา
(๕) เสนอชื่อผู้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วม เมื่อกําหนด
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา
(๖) ตรวจสอบการแก้ ไ ขโครงร่ างวิท ยานิ พ นธ์ ให้เ ป็ นไปตามมติ ข องคณะ
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(๗) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ข้อ ๒๙ อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก
๒๙.๑ คุณสมบัติ
๒๙.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๙.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๒๙.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๙.๒ หน้าที่
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็นปัญหา ระเบียบวิธี
วิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
๒๙.๓ องค์ประกอบ
คณะกรรมการสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
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
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๔) ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
๓๐.๑.๒ หน้าที่
(๑) รั บ ผิ ด ชอบและควบคุ ม การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสอบผ่านจากการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ
(๒) เสนอชื่อผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(๓) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทาง
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๔) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียน
วิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา
(๕) ติ ด ตามการดํ า เนิ น การวิ จั ย ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานและ
รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ
(๖) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
(๗) ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
๓๐.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๓๐.๒.๑ คุณสมบัติ
(๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๓๐.๒.๒ หน้าที่
(๑) ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสอบผ่านจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ
(๒) ร่วมให้ คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึ กษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๒๑
(๓) ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการ
เขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา
(๔) ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วม
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ
(๕) อาจร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ และต้องเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
๓๐.๓ องค์ประกอบ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อย่างน้อย ๒ คน
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ ให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้
ข้อ ๓๑ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก
๓๑.๑ คุณสมบัติ
๓๑.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๓๑.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๓๑.๑.๓ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้า นการสอนและการวิ จั ย ที่ มิ ใ ช่ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๓๑.๒ องค์ประกอบ
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (๒)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๑ คน และ (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม หรืออาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะให้ทําหน้าที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๓๑.๓ หน้าที่ของประธานกรรมการสอบ
๓๑.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
๓๑.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน
การพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
๓๑.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

๒๒
๓๑.๔ หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓๑.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน
การพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
๓๑.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
๓๑.๔.๓ ส่ ง ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ม ายั ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยผ่ า น
ประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
๓๑.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูปเล่มและแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๓๑.๕ หน้าที่ของกรรมการสอบ
พิ จ ารณาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการทํ า วิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน
การพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
ข้อ ๓๒ อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาเอก
๓๒.๑ คุณสมบัติ
๓๒.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๓๒.๑.๒ ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ดํ า รง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๓๒.๑.๓ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและการวิ จั ย ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๓๒.๑.๔ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
๓๒.๒ หน้าที่
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนและการสอน
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก
ข้อ ๓๓ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
อาจารย์ประจําหนึ่งคนให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่เกิน ๕ คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คนเทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ์ ๓ คน

๒๓
ทั้งนี้การนับภาระงานให้เริ่มนับตั้งแต่เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
หลักได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ และให้นับรวมจํานวนนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์
ได้มากกว่า ๕ คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๓๔ อาจารย์พิเศษ
หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําและได้รับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัยให้ทําหน้าที่สอนนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญของตน
๓๔.๑ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาโท
๓๔.๑.๑ ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ดํ า รง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๓๔.๑.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและการวิ จั ย ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๓๔.๒ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอก
๓๔.๒.๑ ต้องมี คุณวุฒิ ไม่ต่ํา กว่า ปริญ ญาเอกหรือ เทีย บเท่า หรือ เป็ นผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๓๔.๒.๒ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและการวิ จั ย ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
หมวด ๔
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๓๕ ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓๕.๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๓๕.๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๓๕.๑.๓ มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา

๒๔
๓๕.๑.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๑.๑ ถึง ๓๕.๑.๓ อาจได้รับ
การพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
๓๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๓๕.๒.๑ เป็ นผู้ สํ าเร็ จการศึกษาหรื อกํ าลั งศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๓๕.๒.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐
๓๕.๒.๓ มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา
๓๕.๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๒.๑ ถึง ๓๕.๒.๓ อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
๓๕.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๓๕.๓.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่
กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๓๕.๓.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาตรี
ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า
๓๕.๓.๓ มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
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 มี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมในระดั บ เกี ย รติ นิ ย ม สํ า หรั บ ผู้ สํ า เร็ จ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
๓๕.๔.๓ มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา

๒๕
๓๕.๔.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๔.๑ ถึง ๓๕.๔.๓ อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๓๖ ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๓๖.๑ นั ก ศึ ก ษาสามั ญ หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นและผ่ า นการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว
๓๖.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
๓.๐๐ หรือมีเงื่อนไขอื่นตามที่ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จึงจะเปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
๓๖.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าในขณะที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหลักเกณฑ์หรือแนว
ทางการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๓๗ การรับเข้าศึกษา
๓๗.๑ โดยการทดสอบข้ อ เขี ย นและ/หรื อ สอบสั ม ภาษณ์ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยและประธานหลักสูตรกําหนดและประกาศให้ทราบ
๓๗.๒ โดยการคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในบางรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
บัณ ฑิ ตศึกษาโดยอาจขอรั บหน่ วยกิตหรื อไม่ขอรั บหน่วยกิตก็ ได้ แต่มิใ ช่ เป็นการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๓๘ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๓๘.๑ ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๓๗.๑ ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน
เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในภาคการศึกษาที่ระบุขอเข้า
ศึกษาและในหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้จะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ หลักสูตรสาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศ
กําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
๓๘.๒ ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๓๗.๒ ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย และต้องปฏิบัติตามประกาศกําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

๒๖
ข้อ ๓๙ การลงทะเบียนเรียน
๓๙.๑ การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนดไว้ ใ นประกาศแต่ ล ะปี
การศึกษา
๓๙.๒ การลงทะเบียนเรียน
๓๙.๒.๑ การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time) คือ ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบทวิภาค สําหรับ
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต หรือไม่ต่ํากว่า ๑๑ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๙
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือไม่ต่ํากว่า ๑๔ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๓ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค
๓๙.๒.๒ การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) คือ ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่ต่ํากว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
หรือไม่ต่ํากว่า ๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือ
ไม่ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค
๓๙.๓ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ ใ ห้ ป รากฏผลผ่ า นอย่ า งสมบู ร ณ์ ต้ อ งลงทะเบี ย นพร้ อ มทั้ ง ชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
๓๙.๔ การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
๓๙.๔.๑ นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาค
การศึกษาและปีการศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้หรือมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ของนักศึกษา
๓๙.๔.๒ ให้นําหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนข้ามสถาบันไปเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่
๓๙.๔.๓ นักศึกษาต้ องเป็ นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่ สถาบั น
กําหนด

๒๗
ข้อ ๔๐ การขอเพิ่ม ขอลดและขอถอนรายวิชา
นั กศึ กษาจะขอเพิ่ม ขอลดหรื อขอถอนรายวิชาได้ ต่อ เมื่ อได้ รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและประธานหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
๔๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะต้องกระทําภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน
๔๐.๒ การขอลดรายวิชา จะต้องกระทําภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาภาค
ฤดูร้อน
๔๐.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทําได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อนจนถึง ๑ สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น และจะบันทึกรายวิชา
ที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษาด้วย
ข้อ ๔๑ เวลาเรียน
นั ก ศึ ก ษาจะมี สิ ท ธิ เข้ า สอบในรายวิ ช าภาคทฤษฎี หรื อรายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ หรื อ
รายวิชาที่มีการทดลอง การฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาที่เทียบเท่าการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
ต่อเมื่อมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของการบรรยาย หรือ
การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาที่เทียบเท่า การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
ข้อ ๔๒ การลาพักการศึกษา
๔๒.๑ นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อประธานหลักสูตร และ
ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
๔๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
๔๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๔๒.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์รับรอง
๔๒.๑.๔ ได้ศึกษาและทําการสอบเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ โดยมีความจําเป็นส่วนตัว
๔๒.๑.๕ มี เ หตุ จํ า เป็ น สุ ด วิ สั ย หรื อ เจ็ บ ป่ ว ยกะทั น หั น ให้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอลาพั ก
การศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ขาดการศึกษา
๔๒.๒ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๑.๓, ๔๒.๑.๔ และ ๔๒.๑.๕ จะกระทําได้ครั้ง
ละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้าจําเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคําร้องขอลาพักได้

๒๘
อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา การลาพักตามข้อ ๔๒.๑.๑ ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร
และการลาพักตาม ข้อ ๔๒.๑.๒ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ
๔๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๑.๑
๔๒.๔ นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลา
พักการศึกษา โดยชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัย ยกเว้นการ
ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๔๒.๑.๑ มิฉะนั้นจะถูกจําหน่ายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๔๒.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาเมื่อกลับเข้าศึกษาจะต้องยื่นคําร้อง
ขอกลั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ประธานหลั ก สู ต ร และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ก่ อ น
กําหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
ข้อ ๔๓ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
๔๓.๑ ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา
๔๓.๒ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก
๔๓.๓ อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
๔๓.๓.๑ เป็นนั กศึก ษาทดลองเรีย นตามข้ อ ๓๖.๒ ที่ไม่ส ามารถเปลี่ย นแปลง
สภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
๔๓.๓.๒ ได้แต้มเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาต่ํากว่า ๒.๕๐ ติดต่อกันสองภาค
การศึกษา
๔๓.๓.๓ ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ใน
แต่ละหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๑, ๑๔.๒ และ ๑๔.๓
๔๓.๓.๔ ไม่ ส่ ง เอกสารลงทะเบี ย นเรี ย น และ/หรื อ ไม่ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
๔๓.๓.๕ สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่กําหนด
๔๓.๓.๖ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษา
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 อาจยื่นคําร้องขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาได้ภายในกําหนดระยะเวลาการเรียนของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ

๒๙
๔๔.๒ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยผ่านความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามลําดับ
๔๔.๓ นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาค
การศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติให้พ้นสภาพ
๔๔.๔ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วน
หนึ่งของระยะเวลาการศึกษาด้วย
๔๔.๕ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการคื น สภาพ พร้ อ มทั้ ง ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพ
๔๔.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาแล้วจะมีสถานภาพเช่นเดียวกับ
สถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ แต่ทั้งนี้การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๔๔.๔
หมวด ๖
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๔๕ การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคโดยกระทํา
เป็นสัญลักษณ์ดังนี้
๔๕.๑ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
๔๕.๑.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายและแต้มประจํา ดังนี้
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 ดังนี้
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 รายวิชาที่อยู่ ในหมวดวิช าแกนและหมวดวิ ชาบั งคั บของหลั กสู ตรจะต้ อ งได้
สัญลักษณ์ไม่ต่ํากว่า B และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรจะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ต่ํากว่า
C ถ้าได้สัญลักษณ์ต่ํากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในโอกาสแรกที่เปิดสอนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาเดิม ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียน
รายวิชาอื่นแทนได้ ทั้งนี้ผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซ้ําจะต้องได้ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B
๔๕.๓ การให้ F กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๔๕.๓.๑ นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก
๔๕.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
ประธานหลักสูตรและไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔๕.๓.๓ นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๔๑
๔๕.๓.๔ นั ก ศึ ก ษาทํ า ผิ ด ข้ อ กํ า หนดในการสอบของแต่ ล ะรายวิ ช าได้ รั บ การ
ตัดสินให้ตก
๔๕.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการ
ปฏิบัติงานภายในเงื่อนไขระยะเวลาของการประเมินผล I ในแต่ละกรณี
๔๕.๔ การให้ S หรือ U กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าไม่ควรจําแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา
๔๕.๕ การให้ I กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
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 ดังนี้
๔๕.๖.๑ เมื่อมีการกําหนดให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมภายใน ๑ เดือน
นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาแจ้งผลการสอบ

๓๑
๔๕.๖.๒ เมื่อมีการกําหนดให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
๔๕.๖.๓ เมื่อมีการกําหนดให้เรียนซ้ําวิชาเดิมในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน
๔๕.๗ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องดําเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์
I ดังนี้
๔๕.๗.๑ สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่อาจารย์
ผู้สอนแจ้งผลการสอบ
๔๕.๗.๒ ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษา
ถัดไป
๔๕.๗.๓ ให้เรียนซ้ําอีก ๑ ครั้ง ในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน
๔๕.๘ การให้ P กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ P
และภาคการศึกษาสุดท้ายให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ตามข้อ ๔๕.๑.๑ หรือสัญลักษณ์
ซึ่งไม่มีแต้มประจํา (S หรือ U)
๔๕.๙ การให้ W กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
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
การศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกําหนด
๔๕.๑๒ สัญลักษณ์แสดงการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์
๔๕.๑๒.๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ “P” หรือ “S” หรือ “U” ซึ่งมี
ความหมายดังนี้
“P” (in Progress) หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยยังอยู่ในขั้นกําลังดําเนินการ ยังไม่อาจประเมินได้ว่าในขณะที่ทําการประเมินอยู่ในระดับ
เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ
“S” (Satisfactory) หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ

๓๒
“U” (Unsatisfactory) หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยไม่เป็นที่พอใจ คือ อยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว
ในภาคการศึกษานั้น แต่ยังมิได้ดําเนินการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
(๒) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยที่กําหนด
๔๕.๑๒.๒ หากการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาปรากฏสัญลักษณ์ “U” ติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษา หรือ “P” ติดต่อกัน ๔ ภาค
การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร ต้องพิจารณาหา
สาเหตุที่แ ท้จริง พร้ อมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไขและรายงานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบและ
พิจารณาหาข้อยุติ
ข้อ ๔๖ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต
๔๖.๑ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ เป็นอํานาจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี
ดังต่อไปนี้
๔๖.๑.๑ ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต
๔๖.๑.๒ ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
๔๖.๑.๓ ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
อธิ ก ารบดี มี อํ า นาจสั่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ทุ จ ริ ต ในการสอบพ้ น สภาพการเป็ น
นั ก ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก สั่ ง ให้ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาหมดสิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาตลอดไป
๔๖.๒ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาสอบสวน อํานาจหน้าที่และการสอบสวนให้ทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้พิจารณา
ตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
๔๖.๒.๑ กรณี ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น การจงใจหรื อ เป็ น กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาละเลย การ
ดําเนินการตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่กําหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และให้นักศึกษาเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องมีการต่ออายุการศึกษา

๓๓
๔๖.๒.๒ ในกรณีที่เป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีสั่งให้พ้นสภาพ
นักศึกษาและในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาต่อไป
ข้อ ๔๗ การนับจํานวนหน่วยกิต
๔๗.๑ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๔๗.๒ การรวมจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย ให้นับหน่วยกิตของ
ทุกรายวิชาที่มีแต้มประจํา
ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับจํานวน
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย
ข้อ ๔๘ การคิดแต้มเฉลี่ย
แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจําภาค และแต้มเฉลี่ยสะสม การคํานวณ
แต้มเฉลี่ยให้ทําดังนี้
๔๘.๑ แต้ ม เฉลี่ ย ประจํ า ภาค ให้ คํ า นวณจากผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาในภาค
การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
เป็นตัวตั้งหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจําในภาคการศึกษานั้นๆ
ให้มีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยปัดเศษจากตําแหน่งที่สาม
๔๘.๒ แต้มเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนั้นจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจํา
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา
และผลการศึกษาที่มีแต้มประจําตามข้อ ๔๗.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยปัดเศษจากตําแหน่ง
ที่สาม
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําให้นําแต้มประจําของสัญลักษณ์ที่ได้รับ
จากการประเมินครั้งสุดท้ายมาคํานวณแต้มเฉลี่ย ทั้งนี้แต้มประจําของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ต้องได้สัญลักษณ์ในระดับที่ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B
ข้อ ๔๙ การย้ายสาขาวิชา
๔๙.๑ การย้ายสาขาวิชาอาจกระทําได้ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเดิ ม และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔๙.๒ นักศึกษาผู้ขอย้ายสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑
ภาคการศึกษา
๔๙.๓ นักศึกษาทดลองเรียน ไม่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชา

๓๔
ข้อ ๕๐ การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับต่ํากว่าอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ที่สูงกว่าหรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่าอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๕๑ การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาจะขอรับและเทียบโอนหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
๕๑.๑ รายวิชาที่รับและเทียบโอนหน่วยกิตได้
๕๑.๑.๑ เป็นรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษายกเว้น
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ไม่สามารถรับโอนหน่วยกิตได้
๕๑.๑.๒ เป็ นรายวิช าที่ มีใ นหลักสูต รที่ รับเข้ าศึก ษาและมีเนื้อ หาเทียบเคีย ง
กันได้
๕๑.๑.๓ เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
๕๑.๑.๔ เป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ต่ํากว่า B
๕๑.๒ จํานวนหน่วยกิตที่สามารถรับและเทียบโอนได้
๕๑.๒.๑ หากเป็นรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลั ย ให้อยู่ในดุล พินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้กรณีเป็นการขอรับและเทียบโอนหน่วยกิตจากระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มายังระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือในทางกลับกัน
จะกระทําได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่กาํ ลังศึกษา
๕๑.๒.๒ หากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในต่างสถาบัน ให้กระทําได้ไม่เกินร้อยละ
๒๕ ของหน่วยกิตรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานในหลักสูตรที่กําลังศึกษา
๕๑.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนหน่วยกิต เมื่อได้รับโอนหน่วยกิต จะรายงานในใบ
แสดงผลการศึกษา โดยระบุรายละเอียดจํานวนหน่วยกิต สถาบันการ ศึกษาที่รับโอนหน่วยกิต พร้อม
ทั้งแสดงรายวิชาที่รับโอนหน่วยกิต ตามรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรที่รับโอนหน่วยกิต และแสดงสัญลักษณ์ T กํากับที่รายวิชา ซึ่งแสดงความหมายถึง รายวิชา
ที่มาจากการโอนหน่วยกิต โดยไม่นํามาคิดคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๕๒ การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
บัณฑิตวิทยาลัย อาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานจาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

๓๕
ข้อ ๕๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
๕๓.๑ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อื่ น ที่ มี ฐ านะ
เที ย บเท่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ โดยมี เ งื่ อ นไขและวิ ธี ก ารตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนด ทั้ ง นี้ ก ารนั บ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
๕๓.๒ นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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/หรือการสอบปากเปล่า
๕๔.๔ การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
๕๔.๔.๑ เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติได้ เสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ อภิปรายแสดงความเห็นและลงมติ “ลับ” ตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
(๑) “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง และมีศักยภาพในการแสดงกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
ความรู้มาประยุกต์เพื่อออกแบบงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเป็นระบบ ที่ทําให้คณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติเห็นว่านักศึกษามีความพร้อมในการสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง
(๒) “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงคุณสมบัติใน
(๑) ข้างต้น ได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
๕๔.๔.๒ ประธานคณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งส่ ง ผลการสอบวั ด
คุณสมบัติมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบวัด
คุณสมบัติ
๕๔.๔.๓ ประธานหลักสูตร ต้องแจ้งผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบวัด
คุณ สมบัติ ให้ นัก ศึ ก ษาทราบ ภายใน ๕ วั น นั บ จากที่ ไ ด้ รับ ทราบผลจากคณะกรรมการสอบวั ด
คุณสมบัติ

๓๖
๕๔.๔.๔ กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งแรก นักศึกษาสามารถขอ
สอบได้อีก ๑ ครั้งภายในไม่เกิน ๖ เดือน และหากผลการสอบในครั้งที่ ๒ ปรากฏเป็น “ไม่ผ่าน” ให้
ประธานหลักสูตร นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
(๑) เสนอขอให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามายังคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย หรือ
(๒) เสนอขอเปลี่ ย นระดั บ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น จากระดั บ
ปริญญาเอก มาเป็นระดับปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
หมวด ๘
การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ข้อ ๕๕ การทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
๕๕.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร
๕๕.๒ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้อง
จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างสารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
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 รายละเอี ย ดอื่น ๆ นอกเหนื อ จากนี้ เป็ น ไปตามความต้ อ งการของ
แต่ละหลักสูตร
๕๕.๓ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ ภ ายใน ๒ ภาค
การศึกษานับแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครั้งแรก กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการสอบ
ได้ภายใน ๒ ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติกําหนดสอบโครงร่างวิทยา
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ และประธานหลักสูตร

๓๗
๕๕.๔ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวข้อและการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์รวมทั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เมื่อนักศึกษาได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว
๕๕.๕ การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
๕๕.๖ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ยกเว้นกรณีที่วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์บางเรื่องที่จําเป็นต้องใช้
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นในการเขียน ให้คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบ
๕๕.๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตรต้อง
ทําหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยต้องติดต่อ
กับนักศึกษาเพื่อติดตามการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการติดต่อนี้ไม่
จํา เป็ น ต้อ งให้ นัก ศึก ษามาพบด้ว ยตนเอง สามารถติ ด ต่อ ผ่า นระบบสื่ อสารต่ า งๆ ได้ และจัด ทํ า
หลักฐานการติดต่อกับนักศึกษาเพื่อเก็บไว้อ้างอิง
๕๕.๘ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก ต้องแจ้งการประเมินผล
ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารที่นักศึกษา
รายงานความก้ า วหน้ า การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ ใ นภาคเรี ย นที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นทํ า
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 สอบผ่ านรายวิชาต่ าง ๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิ ตที่กําหนดไว้ใ น
หลักสูตร ได้รับสั ญลั กษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด และได้แ ต้ม เฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๕๖.๑.๓ สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

๓๘
๕๖.๑.๔ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
๕๖.๑.๕ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ให้ทําการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
๕๖.๑.๖ เสนอเอกสารต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษา
ตามที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อ่านล่วงหน้า
ก่อนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ อย่างน้อย ๑๕ วัน
๕๖.๒ ประธานหลักสูตรจะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยา นิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ และกําหนดการสอบไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง
๕๖.๓ การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ ให้ เ ป็ น การสอบอย่ า งเปิ ด เผย ซึ่ ง
นักศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ระบุในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๕๖.๓.๑ กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่สามารถมาทําการ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ตามกําหนด ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งเลื่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ออกไปจนกว่าจะกําหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนมาทําการสอบได้
(๒) หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ ให้กรรมการสอบ
ผู้นั้นหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิม
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร และต้องชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบ
ไม่สามารถมาทําการสอบได้ รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบ ทั้งนี้กรรมการผู้ขาดสอบต้อง
แจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เพื่อขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไม่มาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ กรรมการสอบผู้นั้นหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องชี้แจง
สาเหตุต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕๖.๔ การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
๕๖.๔.๑ เมื่ อ การสอบวิท ยานิ พ นธ์ไ ด้เ สร็ จสิ้น แล้ ว ให้ค ณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อภิปราย แสดงความคิดเห็นและลงมติ “ลับ”
ตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ ดังนี้
(๑) "ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที

๓๙
(๒) "ผ่านโดยมีเงื่อนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดง
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ หรื อ ตอบข้ อ ซั ก ถามให้ เ ป็ น ที่ พ อใจของคณะกรรมการสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์
มีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วันสําหรับการแก้ไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และไม่เกิน ๓๐ วันสําหรับการแก้ไขปรับปรุงสารนิพนธ์ นับแต่วันที่นักศึกษา
ทราบผลการ ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
(๓) "ไม่ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และ/
หรือ ไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ ซึ่งเป็นการแสดง
ว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และ/หรือวิธีการ
วิจัยที่ตนได้ทํา
กรณี นั ก ศึ ก ษาสอบไม่ ผ่ า นนี้ ให้ ค ณะกรรมการสอบวิ ท ยา
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แจ้งให้นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ตามคําแนะนําภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดให้ และนักศึกษาต้องขอสอบต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อีก
ครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว้และลงทะเบียนสอบใหม่กับบัณฑิตวิทยาลัย
๕๖.๔.๒ กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ
สอบวิทยา นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สอบ "ผ่านโดยมี
เงื่อนไข" หรือสอบ "ไม่ผ่าน" ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และประธาน
หลักสูตร มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเป็น "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
นี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้การล่าช้าต้องไม่เกินระยะเวลา ๙๐ วันหลังจากวันครบ
กําหนดส่งวิทยานิพนธ์
๕๖.๗ การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
กรณีนักศึกษาไม่สามารถส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครบถ้วนภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน ให้นักศึกษา
แจ้ ง เหตุ ผ ลพร้ อ มทั้ ง ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาต่ อ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักและประธานหลักสูตร มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
หมวด ๙
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๗ การสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จะเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาให้แก่นักศึกษาที่
ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
๕๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
๕๗.๑.๑ มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามข้อ ๑๔.๑
๕๗.๑.๒ ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับ
สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
๕๗.๑.๓ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๕๗.๑.๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๕๗.๑.๕ ข้อกําหนดอื่นๆตามที่แต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความเห็นชอบ
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) กรณีที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๓) ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถทางภาษา
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
(๕) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๖) ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิม พ์
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
นักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding)
(๗) ข้ อ กํ า หนดอื่ น ๆ ตามที่ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รจะกํ า หนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
(๘) ประธานหลั ก สูต รเสนอขออนุมั ติ ป ริ ญ ญาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๗) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา
๕๗.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
(๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๒
(๒) ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๓) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๔) ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถทางภาษา
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
(๕) สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
(๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๗) ผลงานหรือส่วนหนึ่ งของผลงานวิทยานิ พนธ์ ได้ รับการตี พิม พ์
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding)
(๘) ข้ อ กํ า หนดอื่ น ๆตามที่ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รจะกํ า หนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
(๙) ประธานหลั ก สู ต รเสนอขออนุมั ติ ป ริ ญ ญาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา

๔๒
๕๗.๒.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข
(๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๒
(๒) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๓) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
(๕) ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถทางภาษา
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
(๖) สอบสารนิพนธ์ผ่าน
(๗) ส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๘) ข้ อ กํ า หนดอื่ น ๆ ตามที่ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รจะกํ า หนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
(๙) ประธานหลั ก สู ต รเสนอขออนุมั ติ ป ริ ญ ญาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบสารนิพนธ์ผ่านเป็น
วันที่สําเร็จการศึกษา
๕๗.๓ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
๕๗.๓.๑ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๑
(๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๓
(๒) กรณีที่หลักสูตรกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(๔) ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถทางภาษาต่ า ง
ประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
(๕) สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
(๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๗) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน
(๘) ข้อกําหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรจะกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
(๙) ประธานหลั ก สู ต รเสนอขออนุมั ติ ป ริ ญ ญาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา

