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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
---------------------------------โดยที่ เ ห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารงานด้ า นวิ ชาการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นประโยชน์
ในการผดุงรักษามาตรฐานการศึกษา การรับรองวิทยฐานะ และคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับ
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมอบหมาย
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ใน
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
“ประธานสาขาวิชา” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
“ผู้ทรงคุณวุฒิ ” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเลยที่มีคุณวุฒิ และ
ตาแหน่ งทางวิ ชาการที่ได้ รั บแต่ งตั้ งให้ ท าหน้าที่ ต่ าง ๆ ในงานบั ณฑิ ตศึ กษาตามหลั กเกณฑ์ ของข้ อบั งคั บนี้ โดยมี
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ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆ และมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
อาจเป็นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สามารถทาหน้าที่ต่าง ๆ ในงานบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ข้อบังคับนี้และต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สายวิชาการที่ดารง
ตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ ป ระจ าของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย กั บ อาจารย์ ป ระจ าของสถาบั น อื่ น ให้ ถื อ เป็ น อาจารย์ ป ระจ าใน
ความหมายของข้อบังคับนี้ด้วย
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่
ได้ รั บมอบหมายในหลั กสู ตรที่ ประจ า ซึ่ งอาจได้ รั บมอบหมายให้ ท าหน้ าที่ เป็ นอาจารย์ ผู้ สอน อาจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ
และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ตามที่หลักสูตรกาหนด
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ
และภาคพิเศษ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ทาหน้าที่
บริหารหลักสูตร การเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะทาหน้าที่ควบคุมการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการ
และพิจารณาเสนอผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่ วยงานกลางในการประสานงานการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาจากคณะและสาขาวิชาที่เปิดให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการศึกษาต่อสภา
วิชาการและเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การจัดการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะแต่งตั้งโดยอธิการบดี 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
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
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(๒) กากั บ ดูแล มาตรฐานการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในคณะให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
(๓) พิจารณาการขอเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ จัดทาแผนการรับนักศึกษา
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๔) ให้ความเห็นชอบแผนการเรียน แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตร กรรมการสอบประมวล
ความรู้ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระ
(๕) อนุมัติผลการสอบประมวลความรู้ ผลสอบวัดคุณสมบัติ ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ และผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
(๖) งานอื่น ๆ ในกรอบภารกิจของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๘ ในสาขาวิ ช าให้ มี ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช าแต่ ง ตั้ ง โดยอธิ ก ารบดี
ประกอบด้วยคณะบุคคล ๕ คน ที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
(๑) ประธานสาขาวิชา
๑
คน
(๒) กรรมการ
๓
คน
(๓) กรรมการและเลขานุการ
๑
คน
การได้มาซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาเสนอชื่อ
ประธานสาขาวิชา และให้ประธานสาขาวิชาเสนอชื่อกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอชื่อประธานสาขาวิชา
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งประธานสาขาวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาเดียวกัน
อาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันได้
ประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ ๔
ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ และเมื่อประธานสาขาวิชาพ้นจากตาแหน่งให้กรรมการและเลขานุการพ้นจาก
ตาแหน่งด้วย
ประธานสาขาวิชาจะพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
(๒) ครบวาระ
(๓) ลาออก
(๔) ตาย
(๕) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
(๖) หลักสูตรนั้นถูกปิดหรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร
(๗) กรณีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชามีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย จัดการ
เรียนการสอน การสอบ การทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ สอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ แล้วแต่
กรณีในสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะเพื่อทราบ
(๓) เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
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(๔) ดาเนินการสอบประมวลความรู้ ผลสอบวัดคุณสมบัติ ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ และผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
(๕) ปรั บปรุ งหรื อพั ฒ นาหลัก สู ต รและรายวิ ชาในหลั ก สูต รอย่า งน้อ ยทุก ๆ ๕ ปี เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
(๖) นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีการนาเสนอใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(๗) ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
(๘) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และควร
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
มาแล้ว
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเป็นการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๓) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ เ น้ น การพั ฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่ งขึ้ น และควรเป็ น หลั ก สู ต รการศึก ษาที่ มี ลั ก ษณะเบ็ ดเสร็ จ ในตั ว เอง ส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ขั้ น ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
(๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณา
การศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใน
ระดับที่สูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต แบ่งเป็น ๒ แผนดังต่อไปนี้
(ก) แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์การศึกษาตาม แผน
ก มี ๒ แบบ ดังนี้
แผน ก (๑) ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนวิชาเพิ่มเติมก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แผน ก (๒) เป็นการทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ต้องศึกษารายวิชาสัมพันธ์และรายวิชาเฉพาะด้านเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(ข) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์
แต่ต้องทาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
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สาขาวิชาใดเปิด สอนหลักสูตร แผน ก อาจเปิด หรือไม่เปิดหลัก สูตรแผน ข ก็ไ ด้ แต่ถ้าเปิดสอน
หลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตรแผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาไว้ด้วย
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต และเนื้อหาของหลักสูตรจะซ้าซ้อนกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐
(๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
(๑) แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จะต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
(๒) แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่คุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จะต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่
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
การจัด ภาคฤดู ร้อนตามความจาเป็น ของแต่ ละหลั กสูต ร ทั้งนี้ การจั ดการศึ กษาในภาคฤดู ร้อ นต้อ งมี ระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจานวนชั่วโมงเรียนของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนต้องเท่ากับชั่วโมงเรียน
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ
๒) ระบบไตรภาค ใน ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ ทั้งนี้ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕
สัปดาห์
ข้อ ๑๓ การคิดหน่วยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ตลอด ๑ ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๔ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้กรณีที่ใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
ข้อ ๑๕ การประกันคุณภาพ ให้กาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน
และมีการดาเนินการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน และให้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาจัดทา
รายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตรต้องจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานปีละ ๑ ครั้งเสนอต่อคณะ และคณะสรุปรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
จานวนและคุณสมบัตขิ องอาจารย์
ข้อ ๑๖ จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลั กสูตรจะต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ ประจาตามที่ระบุ ไว้ในหลั กสูตรหนึ่ ง
หลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพ นธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ ประจาและผู้ ทรงคุณวุ ฒิภายนอก
สถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
(๒) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
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๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร่ว ม (ถ้า มี) ต้อ งเป็น อาจารย์ป ระจาหรือ
ผู้ท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ชานั้ น หรื อ สาขาวิ ชาที่ สั ม พั น ธ์ กั น และต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นดังนี้
(๑) อาจารย์ประจา ๑ คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
มหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน
(๒) อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษา
ที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
(๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
หมวด ๕
การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัว
ข้อ ๑๘ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
(๑) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
จากสถาบัน อุ ดมศึ กษาที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ยรั บ รอง และคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึก ษาประจ าสาขาพิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา
(๒) ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
จากสถาบัน อุ ดมศึ กษาที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ยรั บ รอง และคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึก ษาประจ าสาขาพิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา
(๓) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต
หรือ เที ยบเท่า จากสถาบัน อุด มศึ กษาที่ส ภามหาวิท ยาลัย รับรองและคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษาประจ าสาขา
พิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา
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(๔) ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือปริญญา
มหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๙ การรับสมัครและการรับเข้าศึกษา ใบสมัคร หลักฐานประกอบ เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับเข้า
ศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ
๑) นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา
๒) นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร กรณีที่นักศึกษาวิสามัญต้องการเป็นนักศึกษาสามัญให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ การรายงานตัว เป็น นัก ศึก ษา ผู้ที่ไ ด้รับ การพิจ ารณาให้เ ข้า ศึก ษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๖
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ข้อ ๒๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชา การลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้
การลงทะเบียนให้กระทาก่อนวันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา
การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit)
๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit)
ในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๓ การเพิ่ม การถอนวิชาเรียนและการยกเลิกรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับการยินยอมจากอาจารย์ผู้สอน และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) การเพิ่มรายวิชาหรือการถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาค
การศึกษา หรือภายใน ๗ วันนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
(๒) การยกเลิกวิชาจะกระทาได้ก่อนวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ รายวิชาดังกล่าว
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W
ข้อ ๒๔ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ จะกระท าได้เมื่ อได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
ข้อ ๒๖ การย้ายสาขาวิชา
(๑) การย้ายสาขาวิชาอาจกระทาได้ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาใหม่ และได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาประจาคณะเดิมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะใหม่ แล้วแจ้ง
มหาวิทยาลัยทราบ
(๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาจะต้องได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
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หมวด ๗
การวัดผล การประเมินผล และการสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๗ การประเมินผลการเรียนให้มีระบบประเมินผลการเรียนรายวิชา ดังนี้
(๑) ระบบที่มีค่าระดับคะแนน 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
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า 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
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ มี
การประเมินดังนี้
ผ่านดีเยี่ยม (Excellent)
ดี (Good)
ผ่าน (Pass)
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ ๒๘ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน
และประเมินผลงานผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ แบ่งหน่วยกิ ต
ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้นก่อนกาหนดการ
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่ง
ให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ I ต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับการประเมินให้
เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดให้นายทะเบียนปรับระดับการประเมินเป็น E หรือ F หรือ U แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๙ วิธีการประเมินรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริมให้ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ หรือ
ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลการเรียน
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ความตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาที่ตรงกับรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
(๒) มีเ อกสารรับ รองจากสถาบั นหรื อหน่วยงานที่รั บรองว่ าผ่า นการสอบได้ใ นรายวิ ชาที่
กาหนดให้เรียนเสริมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๐ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการ
สอบปากเปล่าหรือการสอบทั้งสองแบบในสาขาวิชา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสาหรับนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิ ต แผน ข โดยให้มีค ณะกรรมการสอบประมวลความรู้ที่ค ณะกรรมการบัณ ฑิตศึ กษาประจ 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 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินว่า
นักศึกษามี ความสามารถที่ จะด าเนินการวิจั ยโดยอิ สระ โดยให้ มี คณะกรรมการสอบวั ดคุ ณสมบัติ ที่ค ณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติมีสิทธิเสนอขออนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ และมีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะขอสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งมี ร ะยะเวลาศึ ก ษาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ภาค
การศึกษา และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร
(๒) การสอบวัดคุณสมบัติ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๓) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่าน ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๒ วิทยานิพนธ์
(๑) นักศึกษาที่เรียนตามแผน ก (๒) จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต
(๒) นัก ศึก ษาที่ไ ด้รับ อนุมัติใ ห้จัด ทาวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งจัด ทาแผนการดาเนิน งานและ
รายงานความก้าวหน้า ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
(๓) การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย ๑ คน การสอบ
ผ่านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องได้ รับมติจากกรรมการ ๒ ใน ๓ และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้อง
ได้รับมติจากกรรมการ ๔ ใน ๕
ข้อ ๓๓ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียนครบตามจานวนหน่วย
กิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
(ก) แผน ก (๑) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
(ข) แผน ก (๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
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(ค) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วย
ข้อเขียน/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(ก) แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
(ข) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑
ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิ ชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หมวด ๘
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ ๓๔ การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา ให้เป็นดังนี้
(๑) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
(๓) นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาค
การศึกษาและค่าธรรมเนียมสาหรับรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๔) นักศึกษาผู้ ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นคาร้ องต่อมหาวิทยาลัยเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม
ข้อ ๓๕ สภาพการเป็นนักศึกษา จะสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สาเร็จการศึกษา
(๔) ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาเรียน หรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) ไม่สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
(๖) สอบวิทยานิพนธ์หรือ สอบการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน
(๗) สอบประมวลความรู้ (ถ้ามี) ครั้งที่สามไม่ผ่าน
(๘) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๙) ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับ
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๖ การขอคืนสภาพการเป็น นักศึกษา นัก ศึก ษาที่พ้นสภาพการเป็นนัก ศึกษา อาจขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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หมวด ๙
การดาเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๓๗ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่เรียนตามหลักสูตรแผน ก (๒) จะเสนอชื่อเรื่องและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์เพื่ออนุมัติได้เมื่อมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ (๑) ส่วนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณ ฑิตที่เรียนตาม
หลักสูตรแผน ก (๑) สามารถเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็นต้นไป และสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะสามารถเสนอชื่อเรื่องและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์
ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ทั้งแบบ ๑ และแบบ ๒ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) มี
หน้าที่พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา
ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ได้ชื่อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นาเสนอชื่อเรื่อง และเค้าโครง
วิ ทยานิ พนธ์ พร้ อมรายนามอาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ผู้ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนด ต่ อประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา เพื่อขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อน
ข้อ ๔๐ คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ และให้ดาเนินการสอบภายในระยะเวลาที่กาหนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๑ ประธานสาขาวิชา เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่ผ่านการสอบและแก้ไขตามมติ
ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี เพื่ออนุมัติ
ข้อ ๔๒ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มิใช่สาระสาคัญของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้
นักศึกษายื่นคาร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธาน
สาขาวิชา
ข้อ ๔๓ เมื่อได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาดาเนินการทาวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเสร็จ
สมบู รณ์ ภายใต้ การก ากั บดู แลของอาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ในระหว่ างท าวิ ทยานิ พนธ์ นั กศึ กษาต้ องรายงาน
ความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชาและคณบดี ตามลาดับตามแบบรายงานที่กาหนดอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๔๔ เมื่อนักศึกษาดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การกากับและแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ ยื่นคาร้องขอสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีเพื่ออนุมัติโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานสาขาวิชา และให้ดาเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๕ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ งมีคุณสมบัติตามข้อ 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
กรรมการไม่ครบกาหนดจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ได้ โดยประธานสาขาวิชา เสนอให้คณบดีแต่งตั้ง ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้พอสมควรแก่การที่กรรมการ
ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะมีเวลาตรวจวิทยานิพนธ์ ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยัง
คณบดีภายในระยะเวลาที่กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๔๗ ในกรณีมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขและนาเสนอให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตรวจรับรอง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๘ นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ ทั้งนี้กรณีที่
ใช้ภาษาต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
ข้อ ๔๙ ให้นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านและแก้ไขโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์แล้วจานวน ๑ เล่ม เสนอคณะกรรมการตรวจรูปแบบที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แต่งตั้งเพื่อตรวจรูปแบบ เมื่อตรวจและรับรองความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาจึงจะมีสิทธิยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ต้องยื่นคาร้องต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการตรวจรูปแบบ จานวน ๖ เล่ม
พร้อมซีดีจานวน ๑ แผ่น
(๒) หลักฐานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจรูปแบบ
(๓) เอกสารรับรองการพิมพ์เผยแพร่
ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นเอกสารเพื่อตรวจรูปแบบและรับรองบทคัดย่อ และยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่นักศึกษายังมีสภาพเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาตามข้อ ๓๓
ข้อ ๕๐ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาเสนอให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันที่สภาวิชาการเห็นชอบเป็นวันอนุมัติผลการศึกษา
ข้อ ๕๑ นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องทาการค้นคว้าอิสระ การ
ดาเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระให้นาขั้นตอนในข้อ ๓๙ ถึง ๕๐ มาใช้โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศที่เกี่ยวข้องเดิมจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา หรือสิ้นสภาพนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

