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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------- 

 โดยที่ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารงานด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นประโยชน์
ในการผดุงรักษามาตรฐานการศึกษา การรับรองวิทยฐานะ และคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภาวิชาการ”   หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “คณบดี”     หมายความว่า  คณบดีของคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมอบหมาย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา” หมายความว่า  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ใน
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  “ประธานสาขาวิชา” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
   “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในงานบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับนี้ โดยมี
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ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆ และมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
  “ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อาจเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สามารถท าหน้าที่ต่าง ๆ ในงานบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ข้อบังคับนี้และต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ    
  “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สายวิชาการที่ด ารง
ต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัยโดยปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
            ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับอาจารย์ประจ าของสถาบันอื่นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าใน
ความหมายของข้อบังคับนี้ด้วย 
  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจ า ซึ่งอาจได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ 
และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด  
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ
และภาคพิเศษ 
 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๖ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ท าหน้าที่
บริหารหลักสูตร การเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท าหน้าท่ีควบคุมการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการ 
และพิจารณาเสนอผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากคณะและสาขาวิชาที่เปิดให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการศึกษาต่อสภา
วิชาการและเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๒ 

การจัดการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบไปด้วย  
  (๑) คณบดี       เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ประธานสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ       เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้แทนอาจารย์ของคณะในสภาวิชาการ   ๑ คน       เป็นกรรมการ 
  (๔) ผู้แทนอาจารย์ในคณะ     ๑ คน  เป็นกรรมการ 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย   ๒ คน  เป็นกรรมการ 
  (๖) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (๑) วางนโยบายและแผนงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
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  (๒) ก ากับ ดูแล มาตรฐานการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในคณะให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  (๓) พิจารณาการขอเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ จัดท าแผนการรับนักศึกษา 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
  (๔) ให้ความเห็นชอบแผนการเรียน แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตร กรรมการสอบประมวล
ความรู้ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระ   
  (๕) อนุมัติผลการสอบประมวลความรู้ ผลสอบวัดคุณสมบัติ ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ และผลการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  (๖) งานอ่ืน ๆ ในกรอบภารกิจของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๘ ในสาขาวิชาให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
ประกอบด้วยคณะบุคคล ๕ คน ที่มีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
    (๑) ประธานสาขาวชิา         ๑     คน 
  (๒) กรรมการ                ๓   คน  
  (๓) กรรมการและเลขานุการ     ๑     คน 
 การได้มาซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเสนอช่ือ
ประธานสาขาวิชา และให้ประธานสาขาวิชาเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอช่ือประธานสาขาวิชา 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสาขาวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาเดียวกัน
อาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันได้ 
 ประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ ๔ 
ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ และเมื่อประธานสาขาวิชาพ้นจากต าแหน่งให้กรรมการและเลขานุการพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย  
 ประธานสาขาวิชาจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  (๑) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (๒) ครบวาระ 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ตาย 
  (๕) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  (๖) หลักสูตรนั้นถูกปิดหรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
  (๗) กรณีอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง   
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชามีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
  (๑) ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย จัดการ
เรียนการสอน การสอบ การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ สอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ แล้วแต่
กรณีในสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  (๒) เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อทราบ 
  (๓) เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
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  (๔) ด าเนินการสอบประมวลความรู้ ผลสอบวัดคุณสมบัติ ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ และผลการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  (๕) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
  (๖) น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีการน าเสนอใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
  (๗) ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  (๘) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๓ 
หลักสูตรการศึกษา 

 ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน และควร
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
มาแล้ว 
  (๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเป็นการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนา 
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น และควรเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  (๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณา
การศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใน
ระดับที่สูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นดังนี้  
  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต  
  (๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต แบ่งเป็น ๒ แผนดังต่อไปนี้ 
   (ก) แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์การศึกษาตาม แผน 
ก มี ๒ แบบ ดังนี ้
    แผน ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต                           
โดยมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนวิชาเพิ่มเติมก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    แผน ก (๒) เป็นการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ต้องศึกษารายวิชาสัมพันธ์และรายวิชาเฉพาะด้านเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
   (ข) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์                  
แต่ต้องท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
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 สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก อาจเปิดหรือไม่เปิดหลักสูตรแผน ข ก็ได้ แต่ถ้าเปิดสอน
หลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตรแผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาไว้ด้วย 
  (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต และเนื้อหาของหลักสูตรจะซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐    
  (๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ 
       (๑)  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังน้ี    
        แบบ ๑.๑ ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
        แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต   
       ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
       (๒)  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
        แบบ ๒.๑  ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ า จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
        แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต   
       ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาศึกษา ให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา 
  (๒) ปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
  (๓) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษามี ๒ แบบคือ 
   ๑) ระบบทวิภาค ใน ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
และภาคการศึกษาที่ ๒ ทั้งนี้ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ โดยอาจมี
การจัดภาคฤดูร้อนตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจ านวนช่ัวโมงเรียนของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนต้องเท่ากับช่ัวโมงเรียน
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ 
   ๒) ระบบไตรภาค ใน ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ ทั้งนี้ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๓ การคิดหน่วยกิต 
  (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง ตลอด ๑ ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต   
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  (๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  (๔) รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
 ข้อ ๑๔ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้กรณีที่ใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
 ข้อ ๑๕ การประกันคุณภาพ ให้ก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน 
และมีการด าเนินการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาจัดท า
รายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานปีละ ๑ ครั้งเสนอต่อคณะ และคณะสรุปรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๔ 

จ านวนและคุณสมบัตขิองอาจารย์ 
 ข้อ ๑๖ จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
  (๒) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ    
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   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
  (๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๗ ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นดังนี ้ 
  (๑) อาจารย์ประจ า ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า  ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน  
  (๒) อาจารย์ประจ า ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ได้ไม่เกิน ๑๕ คน  
  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษา
ที่ท าวิทยานิพนธ์  ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
  (๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
 

หมวด  ๕ 
การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัว 

 ข้อ ๑๘ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
  (๑) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  (๒) ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  (๓) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต
หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา
พิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา 
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  (๔) ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือปริญญา
มหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 ข้อ ๑๙ การรับสมัครและการรับเข้าศึกษา ใบสมัคร หลักฐานประกอบ เง่ือนไขอื่น ๆ และการรับเข้า
ศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๐ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา 
  ๒) นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร กรณีที่นักศึกษาวิสามัญต้องการเป็นนักศึกษาสามัญให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๑ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 

หมวด  ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 ข้อ ๒๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชา การลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้
การลงทะเบียนให้กระท าก่อนวันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา  
 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
  ๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
  ๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit) 
  ๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 
 ในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน  ๖ หน่วยกิต 
 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๓ การเพิ่ม การถอนวิชาเรียนและการยกเลิกรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับการยินยอมจากอาจารย์ผู้สอน และจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 
  (๑) การเพิ่มรายวิชาหรือการถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาค
การศึกษา หรือภายใน ๗ วันนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
  (๒) การยกเลิกวิชาจะกระท าได้ก่อนวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ รายวิชาดังกล่าว
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W 
 ข้อ ๒๔ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
 ข้อ ๒๖ การย้ายสาขาวิชา 
  (๑) การย้ายสาขาวิชาอาจกระท าได้ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่ แล้วแจ้ง
มหาวิทยาลัยทราบ 
  (๒) นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาจะต้องได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
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หมวด ๗ 
การวดัผล การประเมินผล และการส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๒๗ การประเมินผลการเรียนให้มีระบบประเมินผลการเรียนรายวิชา ดังนี้ 
  (๑) ระบบท่ีมีค่าระดับคะแนน แบ่งระดับการประเมินเป็น ๘ ระดับ คือ 
    A  หมายถึง ดีเยี่ยม  มีค่าระดับคะแนน ๔.๐ 
    B+  หมายถึง ดีมาก   มีค่าระดับคะแนน ๓.๕ 
    B    หมายถึง ดี    มีค่าระดับคะแนน ๓.๐  
    C+   หมายถึง ดีพอใช้   มีค่าระดับคะแนน ๒.๕ 
    C  หมายถึง พอใช้   มีค่าระดับคะแนน ๒.๐ 
    D+   หมายถึง อ่อน   มีค่าระดับคะแนน ๑.๕ 
    D    หมายถึง อ่อนมาก   มีค่าระดับคะแนน ๑.๐ 
    E  หมายถึง ตก    มีค่าระดับคะแนน ๐.๐ 
  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ระดับการประเมินท่ีถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
  (๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนให้เป็นดังนี้ 
   (ก) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติมีระดับการประเมินดังนี้ 
       PD (Pass with Distinction)     หมายถึง   ผ่านดีเยี่ยม  
    P   (Pass)                            หมายถึง   ผ่าน 
    F   (Fail)               หมายถึง   ไม่ผ่าน 
   (ข) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครง
วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ มี
การประเมินดังนี ้
     ผ่านดีเยี่ยม (Excellent) 
     ด ี(Good)       
     ผ่าน (Pass) 
     ไม่ผ่าน (Fail) 
 ข้อ ๒๘ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี ้
  S (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน
และประเมินผลงานผ่าน 
  U (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต 
ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน 
  Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้นก่อนก าหนดการ
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่ง
ให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
  I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ I ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับการประเมินให้
เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนปรับระดับการประเมินเป็น E หรือ F หรือ U แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๙ วิธีการประเมินรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริมให้ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ หรือ
ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลการเรียน 
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 ความตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกหรือสาขาท่ีตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
  (๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนเสริมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๓๐ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการ
สอบปากเปล่าหรือการสอบทั้งสองแบบในสาขาวิชา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ต้องมีระยะเวลาศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา 
และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร 
  (๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
  (๓) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ผ่าน ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๓๑ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า
หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินว่า
นักศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติมีสิทธิเสนอขออนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) นักศึกษาที่จะขอสอบวัดคุณสมบัติต้องมีระยะเวลาศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษา และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร 
  (๒) การสอบวัดคุณสมบัติ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
  (๓) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่าน ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๓๒ วิทยานิพนธ ์
  (๑) นักศึกษาที่เรียนตามแผน ก (๒) จะเสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์และช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต 
  (๒) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิทยานิพนธ์ ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
  (๓) การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย ๑ คน การสอบ
ผ่านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการ  ๒ ใน ๓ และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้อง
ได้รับมติจากกรรมการ ๔ ใน ๕ 
 ข้อ ๓๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วย
กิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  (๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
   (ก) แผน ก (๑) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
   (ข) แผน ก (๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
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   (ค) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วย
ข้อเขียน/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
  (๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
   (ก) แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้น 
   (ข) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ 
ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

หมวด  ๘ 
สถานภาพของนักศกึษา 

 ข้อ ๓๔ การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา ให้เป็นดังนี้  
  (๑) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
  (๒) การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
  (๓) นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาค
การศึกษาและค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (๔) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๓๕ สภาพการเป็นนักศึกษา จะสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ส าเร็จการศึกษา 
  (๔) ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาเรียน หรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๕) ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
  (๖) สอบวิทยานิพนธ์หรือ สอบการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน 
  (๗) สอบประมวลความรู้ (ถ้ามี) ครั้งท่ีสามไม่ผ่าน 
  (๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  (๙) ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับ
อย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๓๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ ท้ังนี้ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๙ 
การด าเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 ข้อ ๓๗ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่เรียนตามหลักสูตรแผน ก (๒) จะเสนอช่ือเรื่องและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์เพื่ออนุมัติได้เมื่อมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ (๑) ส่วนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่เรียนตาม
หลักสูตรแผน ก (๑) สามารถเสนอช่ือเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็นต้นไป  และส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะสามารถเสนอช่ือเรื่องและเค้า
โครงวิทยานิพนธ ์
 ข้อ ๓๘ นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ทั้งแบบ ๑ และแบบ ๒ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) มี
หน้าท่ีพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา   
 ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ได้ช่ือเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้น าเสนอช่ือเรื่อง และเค้าโครง
วิทยานิพนธ์พร้อมรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา เพื่อขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อน 
    ข้อ ๔๐ คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และให้ด าเนินการสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๑ ประธานสาขาวิชา เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่ผ่านการสอบและแก้ไขตามมติ
ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี เพื่ออนุมัติ 
 ข้อ ๔๒ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มิใช่สาระส าคัญของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้
นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธาน
สาขาวิชา 
 ข้อ ๔๓ เมื่อได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระหว่างท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องรายงาน
ความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชาและคณบดี ตามล าดับตามแบบรายงานที่ก าหนดอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ข้อ ๔๔ เมื่อนักศึกษาด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การก ากับและแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีเพื่ออนุมัติโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานสาขาวิชา และให้ด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
 ข้อ ๔๕ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๖ (๑) วรรคสาม 
หรือ ข้อ ๑๖ (๒) วรรคสาม  แล้วแต่กรณี คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการอื่นอีกรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ คน ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการอื่นอีกรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
 ข้อ ๔๖ ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๓ คน ในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต และอย่างน้อย ๕ คนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้า
กรรมการไม่ครบก าหนดจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ได้  โดยประธานสาขาวิชา เสนอให้คณบดีแต่งตั้ง ท้ังนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้พอสมควรแก่การที่กรรมการ
ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะมีเวลาตรวจวิทยานิพนธ์  ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยัง
คณบดีภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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 ข้อ ๔๗ ในกรณีมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขและน าเสนอให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตรวจรับรอง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๘ นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ ทั้งนี้กรณีที่
ใช้ภาษาต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  
 ข้อ ๔๙ ให้นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านและแก้ไขโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์แล้วจ านวน ๑ เล่ม เสนอคณะกรรมการตรวจรูปแบบที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แต่งตั้งเพื่อตรวจรูปแบบ เมื่อตรวจและรับรองความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว  นักศึกษาจึงจะมีสิทธิยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ต้องยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการตรวจรูปแบบ จ านวน  ๖ เล่ม 
พร้อมซีดีจ านวน ๑ แผ่น 
  (๒) หลักฐานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  (๓) เอกสารรับรองการพิมพ์เผยแพร่ 
  ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นเอกสารเพื่อตรวจรูปแบบและรับรองบทคัดย่อ และยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่นักศึกษายังมีสภาพเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามข้อ ๓๓     
 ข้อ ๕๐ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาเสนอให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันท่ีสภาวิชาการเห็นชอบเป็นวันอนุมัติผลการศึกษา 
 ข้อ ๕๑ นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องท าการค้นคว้าอิสระ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระให้น าขั้นตอนในข้อ ๓๙ ถึง ๕๐ มาใช้โดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๕๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องเดิมจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือสิ้นสภาพนักศึกษา 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
      

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


