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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษา
พ.ศ. 2557
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสถาบัน
บั ณ ฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 16 แห่ งพระราชบัญ ญั ติส ถาบัน บั ณฑิ ตพั ฒ น
บริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2557 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2549
(2) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
(3) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
(4) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
(5) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
(6) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553
(7) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
(8) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 และบรรดาระเบียบ
และข้อบังคับใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“สภาสถาบัน” หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“คณะ” หมายถึง หน่วยงานที่มีการเรียน การสอน ตามหลักสูตรตั้งแต่ระดั บประกาศนียบัตร
บัณฑิตขึ้นไป
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
“คณบดี” หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของคณะหรือหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
“ที่ป ระชุม คณบดีแ ละผู้อานวยการสานัก การศึก ษา (ทคอ.การศึกษา)” หมายถึง ที่ประชุม
ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีทุกฝ่ายและคณบดี

-2“ประกาศนียบัตรบัณฑิต ” หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีการเรียนการสอนใน
สถาบัน
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคลากรในสถาบันที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบั ติหน้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รั บผิ ดชอบในหลั กสู ตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ) และให้
หมายความรวมถึ ง อาจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะตามระเบี ย บสถาบั น อาจารย์ ป ระจ าในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ที่ มีสั ญ ญาความตกลงกั บ สถาบั น ในการจั ด การศึ กษาหรือ วิ จั ยร่ ว มกัน ในหลั ก สู ตรนั้ น ๆ
ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานอื่นที่มีสัญญาความตกลงในลักษณะดังกล่าว
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาผู้มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
ในหลักสูตร โดยจะเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันมิได้
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
“อาจารย์ ผู้ ส อน” หมายถึ ง ข้ า ราชการประจ าหรื อ พนั ก งานสถาบั น ตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาการสอน
และ/หรือฝึกอบรม
“วิชาการค้นคว้าอิสระ” หมายถึง รายวิชาที่มีลักษณะเป็นรายงานทางการค้นคว้าและวิจัยด้วย
ตนเองในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
“การสอบประมวลวิชา” หมายถึง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
หรือการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือการสอบขั้นต้น (Preliminary Examination)
“คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร” หมายถึ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก
ทุกหลักสูตรของสถาบัน
ข้อ 5 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ แ ละการตี ค วามตามข้ อ บั ง คั บ ฯนี้ ให้ เ ป็ น อ านาจของ
อธิการบดีโดยความเห็น ชอบของ ที่ประชุมคณบดีและผู้ อานวยการสานักการศึกษา (ทคอ.การศึกษา) ในการ
พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

หมวด 1
ประเภทนักศึกษา
ข้อ 7 นักศึกษาของสถาบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) นักศึกษาสามัญ ได้แก่ นั กศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
(2) นักศึกษาสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคล หรือหน่วยงานขอส่งเข้าศึกษาใน
วิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไป โดยไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตร
หรือปริญญา

-3(3) นักศึกษาสมทบพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบันรับเข้าศึกษาในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า

หมวด 2
คุณสมบัติของนักศึกษา
ข้อ 8 นักศึกษาสามัญจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาโท-เอก จะต้องเป็น
ผู้ที่ได้รั บ ปริญญาตรี ห รือเทีย บเท่า ส่ ว นนั กศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ ได้รับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า โดยสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมี
วิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
(2) เป็นผู้ไม่มีโ รคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจาก
แพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
(4) ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกาหนด
ข้อ 9 นักศึกษาสมทบและนักศึกษาสมทบพิเศษจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาสมทบ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 (1) (2) (3) หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เข้าศึกษาในสถาบัน และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่จะเข้า
ศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชาที่ขอลงทะเบียน
(2) นักศึกษาสมทบพิเศษ ที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันได้ จะต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อ 8 (2) (3) (4) โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในการศึกษาของสถาบันคิดเป็นแต้มเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
หากเรี ย นรายวิช าที่ ไม่ นั บ หน่ ว ยกิต ต้อ งได้ผ ลการศึก ษาเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ข องสถาบั นหรือ ข้อ กาหนดของ
หลักสูตร

หมวด 3
อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้แนะนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 10 แต่ละหลักสูตรต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจานวนและ
คุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
ข้อ 11 ให้ คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ ประจาเป็นอาจารย์ผู้แนะนา เพื่อทาหน้าที่ให้ คาปรึกษาแนะนาแก่
นักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา

-4คณบดีอาจเปลี่ ย นอาจารย์ ผู้ แ นะนา หรือ แต่ งตั้งอาจารย์ ผู้ แนะนาจากสาขาวิช าเอกอื่ นได้ตามความ
เหมาะสม
ข้อ 12 ให้กาหนดเกณฑ์จานวนนักศึกษา : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(1) อาจารย์ประจา 1 คนให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
(2) อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน
15 คน
หากเป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ให้ คิดสั ดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและ/หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรนั้นด้วย

หมวด 4
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเข้าเรียน
ข้อ 13 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญตาม
วันเวลาที่สถาบันกาหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบก่อนเปิดภาคเรียน กรณี
นักศึกษาสมทบพิเศษให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเหลือเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้อ 14 นักศึกษาจะเป็นนักศึกษาสามัญในสถาบันเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรในขณะเดียวกันมิได้ ยกเว้นจะได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
ข้อ 15 ในการลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามัญจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนา และนักศึกษาสมทบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ หรื อ
คณบดี
ข้อ 16 นักศึกษาจะเข้าฟังการบรรยายได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเข้าเรียนวิชานั้น ๆ แล้ว
ข้อ 17 การลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) การลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิต
(2) การลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อร่วมฟัง
(3) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ
ข้อ 18 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าเรียนตามวันเวลาที่สถาบันกาหนด

-5ข้อ 19 ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนได้ดังนี้
(๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต่ากว่า ๙ หน่วยกิต หรือเกินกว่า
๑๒ หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ทั้งนี้ ไม่นับรวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
วิชาที่กาหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคและวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๓ หน่วยกิต)
สาหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้อง
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
นั กศึกษาระดับปริ ญญาเอก การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกาหนด โดยจะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติต่ากว่า ๖ หน่วยกิต หรือเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิตไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ไม่นับรวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๖ หน่วยกิต)
สาหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
(2) ในภาคการศึกษาหนึ่ง หากหลักสูตรใดมีการเปิดสอนทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค คณบดี
อาจอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะต้อง
ไม่ทาให้ แผนการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับนั กศึกษาในรุ่ นเดียวกัน และจะต้องชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ทุกแห่งให้ครบถ้วน
(3) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสถานที่ศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครกับส่วนภูมิภาคหรือระหว่างส่วน
ภูมิภาคด้วยกัน ให้โอนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ณ สถานที่เดิมไปสถานที่แห่งใหม่ในภาคการศึกษาเดียวกัน โดย
ไม่ต้องลงทะเบียนอีก
(4) ในกรณีที่วิ ชาที่จะต้องศึกษาให้ ครบถ้วนตามหลั กสู ตรของสถาบันมีจานวนหน่วยกิ ตรวมกั นต่ากว่ า
9 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนเฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มให้ได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรได้ โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจากคณบดี
(๕) ช่วงเวลาการลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระในแต่ละภาคให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา
(๖) ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตรร่วมข้ามสถาบัน ให้การลงทะเบียนเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตรหรือเป็นไปตามประกาศของสถาบัน
(๗) หลักสูตรใดที่ใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาคหรือระบบการศึกษาแบบอื่นตามที่สภาสถาบันกาหนด
ให้การลงทะเบียนเป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ข้อ 20 การลงทะเบียนหลังกาหนดกระทาได้ดังนี้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทาได้หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ ไปแล้วไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น
(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทาได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลา
การลงทะเบียนเข้าเรียนได้ ทั้งนี้ การขยายเวลาการลงทะเบียนดังกล่าวนักศึกษาจะต้องเหลือเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนวิชาที่ขอลงทะเบียนหลังกาหนด
การลงทะเบี ย นหลั ง ก าหนดจะต้ อ งช าระค่ า ปรั บ ตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม การยกเว้นค่าปรับให้เป็นอานาจของคณบดีตามหลักเกณฑ์ที่ ทคอ.การศึกษากาหนด

-6ข้อ 21 นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นวิชาดังต่อไปนี้
(๑) วิชาหลักและ/หรือวิชารหัส ๖๐๐๐ ในกรณีที่กาหนดให้เป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาอาจ
ลงทะเบียนซ้าได้ หากผลการศึกษาได้ต่ากว่า “B” โดยลงทะเบียนซ้าได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ในกรณีที่มีความจาเป็นและ
เหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาอาจอนุมัติให้ลงทะเบียนซ้าเกิน ๒ ครั้งได้
(๒) หมวดวิชาเอกหรือหมวดวิชาเลือก (กรณีหลักสูตรไม่มีหมวดวิชาเอก) ไม่เกิน ๒ วิชา ซึ่งนักศึกษาอาจ
ลงทะเบียนซ้าได้อีกครั้งหนึ่ง หากผลการศึกษาครั้งแรกได้ต่ากว่า “B”
(๓) วิชาเสริมพื้นฐานให้ลงทะเบียนซ้าได้จนกว่าจะได้ผลการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรหรือที่
สถาบันกาหนด
(๔) วิชารหัส ๕๐๐๐ ที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงทะเบียนซ้าจนกว่าจะได้ผลการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกาหนด
การกาหนดให้ลงทะเบียนซ้าตามข้อ ๒๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อหนึ่งข้อใดให้เป็นไปตามประกาศของ
สถาบัน
ในกรณีที่วิชาใดลงทะเบียนเรีย นซ้า ให้ นาผลการศึกษาทั้งหมดมาใช้ในการคานวณแต้มเฉลี่ย สะสม
ยกเว้นกรณีการคานวณแต้มเฉลี่ยสะสม ตามข้อ ๖๕ และข้อ ๗๙ (๓) แห่งข้อบังคับนี้ ให้นาผลการศึกษาเฉพาะที่
ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเท่านั้นมาคานวณ
ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการศึกษาเป็น “F” ในวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตร จะไม่นาหน่วยกิตวิชานั้นมา
นับรวมในข้อกาหนดของหลักสูตร แต่จะต้องนาผลการศึกษามาคานวณแต้มเฉลี่ยสะสม

หมวด 5
การเพิ่ม การเพิกถอน และการเปลี่ยนฐานะการลงทะเบียน
ข้อ 22 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันจะเพิกถอนวิชาเรียนใน
ภาคแรกให้เหลือต่ากว่า 9 หน่วยกิตไม่ได้ และนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
สถาบันจะเพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให้เหลือต่ากว่า 6 หน่วยกิตไม่ได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจอนุมัติให้เพิกถอนวิชา
เรียนในภาคแรกให้เหลือต่ากว่า 9 หน่วยกิตสาหรับระดับปริญญาโท และ 6 หน่วยกิตสาหรับระดับปริญญาเอกได้
ข้อ 23 การเพิ่มวิชาเรียน จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้สอน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทาได้หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแล้วไม่เกิน ร้อยละ
20 ของเวลาในวิชานั้น
(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทาได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้า ศึกษาอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การเพิ่มวิชาเรียนได้ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชาเรียนดังกล่าว นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่ม

-7ข้อ 24 การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนา การเพิกถอนวิชา
เรียนภายในกาหนดนักศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตคืน เว้นแต่จะมีประกาศ ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การเพิกถอนวิชาเรียนภายในกาหนดจะต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีสอนแบบปกติ ดาเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(๒) กรณีสอนแบบ Block Course ดาเนินการหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแล้ว ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวิชานั้น
(๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน ดาเนินการภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
หากการเพิกถอนดาเนินการภายหลังจากเวลาที่กาหนด จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้แนะนา ทั้งนี้ หากเป็นการสอนแบบปกติ จะต้องกระทาภายในวันสุดท้ายของการเรียน การสอนใน
ภาคการศึกษานั้น ๆ หากเป็นแบบ Block Course จะต้องกระทาภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ
เมื่อนักศึกษาเพิกถอนหลังกาหนดวิชาใด จะบันทึกผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ เป็น “เพิกถอน” หรือ
“W”
การเพิกถอนหลังกาหนดนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน เว้นแต่กรณีที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ การประกาศผลสอบที่มีผลกระทบต่อวิชาที่ขอเพิกถอน กรณีเจ็บป่วยของนักศึกษา โดยต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องไปปฏิบัติงานตามคาสั่งของต้นสังกัด
ข้อ 25 การเปลี่ ย นฐานะวิ ช าเรี ย นจากเพื่ อ หน่ ว ยกิ ต เป็ น เพื่ อ ร่ ว มฟั ง หรื อ จากเพื่ อ ร่ ว มฟั ง เป็ น เพื่ อ
หน่วยกิตจะต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนาและอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบปกติจะต้อง
กระทาภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคนั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบ Block Course จะต้องกระทา
ภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ
ข้อ 26 การเพิ่ ม การเพิก ถอน หรื อการเปลี่ ย นฐานะวิ ช าเรี ย น จะมี ผ ลก็ ต่ อเมื่ อ นัก ศึ ก ษาได้ ทาการ
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หมวด 6
วิทยานิพนธ์
ข้อ 27 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ผู้ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามแผนที่จะต้องทาวิทยานิพนธ์
จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์ผู้แนะนาเพื่อพิจารณาดาเนินการ และต้อง
ได้รับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาครบถ้วน
หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นและมี
เหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้
หลังจากที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัว ข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นอานาจของคณบดี
ให้ คณบดีแต่ง ตั้งอาจารย์ ป ระจ าเป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ห ลั ก โดยอาจมีอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันด้วยก็ได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

-8ทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาแนะนา ควบคุมการค้นคว้าและการเขียนวิทยานิพนธ์ ในกรณีจาเป็นคณบดีอาจเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตามความเหมาะสม
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ข้อ 28 นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก เมื่อได้ศึกษาวิชาหมวดต่าง ๆ ครบถ้วนได้สอบคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) และ/หรือสอบขั้นต้น (Preliminary Examination) ผ่านแล้วตามข้อกาหนดของหลักสูตรนั้น ๆ จะต้อง
เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่านอาจารย์ผู้แนะนาเพื่อพิจารณาดาเนินการ
และต้องได้รับการอนุมัติภายใน 1 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคที่สอบผ่าน ยกเว้น นักศึกษาที่
เรีย นตามแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา การเสนอหัว ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามข้อกาหนดของ
หลักสูตรและ/หรือตามประกาศของสถาบัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดจะหมดสภาพการ
เป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้
หลั งจากได้รั บ อนุ มัติ หั ว ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ ว การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหั ว ข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นอานาจของคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ให้คณบดีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก โดยอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันด้วยก็ได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาแนะนา ควบคุมการค้นคว้าและการเขียน
วิทยานิพนธ์ ในกรณีจาเป็นคณบดีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตามความเหมาะสม
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ในกรณีเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษาเพื่อพิจารณากลั่นกรอง จากนั้นเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป
ข้อ 29 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ไม่เกิน 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
ข้อ 30 การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พนธ์ร ะดับ ปริ ญ ญาเอก ให้ คณบดี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์ ประกอบด้ว ยประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง

-9ข้อ 31 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท (แผน ก) ให้แบ่งการลงทะเบียน
เป็นสองส่วน โดยให้สามารถลงทะเบียน ๓ หน่วยกิตแรกพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติตามหลักสูตร
ได้ โดยต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น “U” จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้อง
ลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันประกาศผลการศึกษาเป็น “U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก
(๓ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะได้ ผลการศึกษาเป็น “S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคที่ได้ผล
การศึกษาเป็น “S” เท่านั้น
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สอง ๙ หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันประกาศ
ผลการศึกษาส่วนแรกเป็น “S” การลงทะเบียนหลังกาหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาเข้า
ศึกษาและจะต้องชาระค่าปรับตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ 32 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้แบ่งการลงทะเบียนเป็นสองส่วน โดยให้สามารถ
ลงทะเบียน ๖ หน่วยกิตแรกพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ ตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้ผลการศึกษา
เป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น “U” จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์
นับจากวันประกาศผลการศึกษาเป็น “U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียน
จนกว่าจะได้ผลการศึกษาเป็น “S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคที่ได้ผลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น
การลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกส าหรั บ แผนที่ ไ ม่ ต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช า ให้ ล งทะเบี ย น
วิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
การลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกในส่ ว นที่ ส อง จะลงทะเบี ย นได้ เ มื่ อ สอบคุ ณ สมบั ติ
(Qualifying Examination) ผ่านแล้ว และได้ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ส่วนแรกเป็น “S” โดยให้ลงทะเบียนภายใน
2 สัปดาห์ นับจากวันประกาศผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ส่วนแรกเป็น “S” และ/หรือนับจากวันประกาศผลการ
สอบคุณสมบัติผ่าน ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาโดยคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ยังสอบคุณสมบัติไม่ผ่านแต่ได้ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก
เป็น “S” แล้ว ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สองได้
จานวนหน่ว ยกิตที่จะลงทะเบี ยนวิทยานิพนธ์ส่ วนที่สองในแต่ละภาคให้ เป็นไปตามข้อ 19 (1) แห่ ง
ข้อบังคับฯ นี้ ส่วนการลงทะเบียนในภาคถัดไปให้ลงทะเบียนภายใน ๑ เดือน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตาม
ปฏิทินการศึกษา
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะต้องลงทะเบียนต่อเนื่องกันทุกภาคการศึกษาจนครบตาม
จานวนหน่ วยกิตที่กาหนดในหลั กสู ตร หากภาคการศึกษาใดไม่สามารถลงทะเบียนได้ นักศึกษาจะต้องลาพัก
การศึกษาต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้ นั้นเข้าศึกษา โดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลั ก
การอนุมัติให้ลาพักให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยไม่นับภาคฤดูร้อน และจะต้องกระทาก่อนวัน
สุดท้ายของภาคการศึกษาที่จะขอลาพัก ในการลาพักการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องชาระค่ารักษาสถานภาพใน
ภาคนั้น ๆ ด้วย
การลงทะเบี ยนหลังกาหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาและจะต้องช าระ
ค่าปรับตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ 33 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์
ผู้แนะนาต้องให้ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยให้ผลเป็น
“IP”

- 10 ข้อ 34 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามข้อ 31 หรือ ข้อ 32 เมื่อรวมกับการลงทะเบียนรายวิชาเพื่อ
หน่วยกิตแล้วจะต้องเป็นไปตาม ข้อ 19 (1) แห่งข้อบังคับฯ นี้
ข้อ 35 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดับ ปริ ญ ญาเอก
ครบถ้ว นตามจ านวนหน่ ว ยกิตที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตรแล้ ว นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาค
การศึกษา โดยต้องชาระค่ารักษาสถานภาพภายในช่วงเวลาของการลงทะเบียน ตามที่สถาบันกาหนดจนกว่าจะมี
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขและได้รับการอนุมัติจากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 36 การแต่งตั้งและ/หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ให้คณะรายงานให้สถาบันฯ ทราบภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อ 37 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นแผน
ที่ไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ได้ โดยอนุมัติของคณบดีโดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
การอนุมัติให้เปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นแผนที่ไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ ให้ถือ
เป็นการอนุมัติให้ยุติ “T” วิทยานิพนธ์โดยปริยาย
ข้อ 38 การเพิกถอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก การเพิกถอนภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันสุดท้ายของกาหนดการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตคืน
ข้อ 39 นั กศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่เลื อกเรียนแผนที่ต้องทาวิทยานิพนธ์ ที่ไม่มีการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาหลักครบทุกวิชาไม่ต่ากว่า 3.30 และแต่
ละวิชาต้องไม่ต่ากว่า “B” ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
จะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านก่อน จึงจะมีสิทธิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่วนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก
จะสอบวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อผ่านการสอบอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรได้แล้ว
การสอบวิทยานิพนธ์ต้องประกาศสถานที่และวันเวลาสอบโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ
ข้อ 40 ผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้มีผล “S” (พอใจ) หรือ “U” (ไม่พอใจ) และไม่นาผลการสอบไป
คานวณแต้มเฉลี่ย แต่ให้นับหน่วยกิตเพื่อให้ครบตามข้อกาหนดของหลักสูตร
ข้อ 41 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนจะต้องลงนามในวิทยานิพนธ์นั้นด้วย
ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะต้องดาเนินการ ดังนี้
ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะต้อ งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

- 11 ข้อ 42 นักศึกษาผู้สอบวิทยานิพนธ์ ได้ผล “S” (พอใจ) จะต้องนาวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขแล้วตามจานวน
ที่สถาบั นกาหนดมาให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อนุมัติและลงนาม และให้ ถือว่ าวันส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ให้คณะเป็นวันสาเร็จการศึกษา
กรณีส่งวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชา หากไม่เพิกถอนวิชานั้น จะถือวันส่งผล
การศึกษาวิชาดังกล่าวเป็นวันสาเร็จการศึกษา

หมวด 7
การลาพักการศึกษา
ข้อ 43 นักศึกษาสามัญจะลาพักการศึกษาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็ นชอบของ
อาจารย์ผู้แนะนาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยไม่นับภาคฤดูร้อน และจะต้องกระทาก่อนวันสุดท้ายของ
ภาคการศึกษาที่จะขอลาพัก ในการลาพักการศึกษาต้องชาระค่ารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ ด้วย
ข้อ 44 นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก
การศึกษาในภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก
การศึกษาในปีการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้นักศึกษาตาม
ความในวรรคแรกลาพักการศึกษาได้
ข้อ 45 การอนุญาตให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนลาพักการศึก ษาให้ถือเป็นการอนุมัติให้เพิกถอน
วิชาเรียนโดยปริยาย
ข้อ 46 การนับเวลาตามข้อกาหนดในหมวด 13 ข้อ 76 (7) และหมวด 15 ข้อ 81 แห่งข้อบังคับฯ นี้ ให้
รวมเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และรวมเวลาที่ไม่ลงทะเบียนเข้าเรียนโดยไม่ได้ลาพักการศึกษาด้วย

หมวด 8
การเปลี่ยนคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการโอนหน่วยกิต
ข้อ 47 นักศึกษาสามัญระดับปริ ญญาโท อาจขอเปลี่ยนคณะหรือ เปลี่ยนหลักสูตรหรือการเปลี่ ยนใน
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (Dual Master’s Degree Program) ภายในสถาบันได้ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของสถาบัน
ข้อ 48 การเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรกระทาได้ดังนี้
(1) กระทาในขณะที่เป็นนักศึกษาสามัญ
(2) ได้ศึกษาวิชาของหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) การเปลี่ยนคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะเดิมและคณบดีคณะใหม่
(3) การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
(4) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับโอนของแต่ละคณะ/หลักสูตร

- 12 (5) ขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สถาบันกาหนด
นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่ขอเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะโอนหน่วยกิตไปนับในหลักสูตร
ใหม่ โดยอนุมัติของคณบดีของคณะหรือหลักสูตรใหม่ได้ไม่เกิน หนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่
รับโอน วิชาที่ขอโอนจะต้องสอบได้มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับจากวันสุดท้ายของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
ของสถาบัน และไม่นาผลการศึกษาของวิชาที่ได้โอนหน่ วยกิตมาคานวณแต้มเฉลี่ยในคณะหรือหลักสูตรใหม่ การ
โอนหน่วยกิตให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่แล้ว
ข้อ 49 การเปลี่ยนหลักสูตรใน หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (Dual Master’s Degree
Program) กระทาได้ดังนี้
(1) กระทาในขณะที่เป็นนักศึกษาสามัญ และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (Dual Master’s Degree Program)
(2) ได้ศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
(3) การเปลี่ยนหลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีในหลักสูตรเดิมและคณบดีในหลักสูตรทีจ่ ะขอเปลี่ยน
(4) การนับหน่วยกิตและผลการศึกษา ให้นับหน่วยกิต และคานวณแต้มเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่มีผล
การศึกษาที่ได้จากการลงทะเบียนเข้าเรียนจากหลักสูตรเดิมทั้งหมด โดยนามาบันทึกในระบบทะเบียนการศึกษาไว้
ในหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนตามภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนจากหลักสูตรเดิ ม ต่อเนื่องด้วยรายวิชาของ
หลักสูตรที่ขอเปลี่ยน
ข้อ 50 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจากคณะหรือหลักสูตรใดในสถาบัน
แล้วประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรอื่นในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันให้แต่ละคณะพิจารณารับเข้าศึกษาได้
เป็นรายกรณี ทั้งนี้ เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละคณะ
ข้อ 51 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะหรือหลักสูตรใหม่ตามความในข้อ 50 อาจขอโอนหน่วยกิตที่ได้ศึกษา
ในหลักสูตรเดิมในสถาบันมานับรวมในคณะหรือหลักสูตรใหม่ โดยอนุมัติของคณบดีคณะที่นัก ศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา
ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรของคณะหรื อหลักสูตรใหม่ วิชาที่ขอโอนนั้นจะต้องเป็นวิชา
ที่เรี ย นมาแล้ ว ไม่เกิน 3 ปี นับ จากวันสุ ดท้ายของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน และไม่นา
ผลการศึกษาของวิชาที่ได้โอนหน่วยกิตมาคานวณแต้มเฉลี่ยด้วย
ข้อ 52 นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรหรือคณะใดของสถาบัน ซึ่งได้ลาออกหรือหมดสภาพการเป็น
นักศึกษาของสถาบัน เมื่อได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันอาจขอโอนหน่วยกิต
เพื่อนับรวมในหลักสูตร โดยอนุมัติของคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของหลักสูตรที่
จะต้องศึกษา
วิชาใดที่จะได้รับโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี และวิชาที่ได้รับโอนนั้นจะต้องเป็นวิชาที่สอบได้มาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันสุดท้ายของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน โดยไม่นาผลการศึกษาของวิชา
ที่โอนหน่วยกิตมาคานวณแต้มเฉลี่ยด้วย
ข้อ 53 นักศึกษาสามัญสามารถขอโอนหน่วยกิต ในขณะเป็นนักศึกษาสมทบของสถาบันมานั บรวมใน
หลักสูตรที่เข้าศึกษาได้ตามข้อ 52 แห่งข้อบังคับฯ นี้

- 13 ข้อ 54 นักศึกษาสามัญของสถาบันที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นโดยคาแนะนาของอาจารย์ผู้แนะนา
และโดยอนุ มัติ ของคณบดีคณะที่นั กศึกษาผู้ นั้นเข้าศึกษา ให้ นับหน่ว ยกิตในวิช าที่ได้รับอนุมัติให้ ไปเรียนจาก
สถาบันการศึกษาอื่นโดยต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรของสถาบันได้ไม่เกิน 12
หน่วยกิตสาหรับปริญญาโท และ 24 หน่วยกิตสาหรับปริญญาเอก
การคิดหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อนับหน่วยกิตตามหลักสูตรของสถาบันนั้น
1 หน่วยกิตจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง และผลการศึกษาที่ได้ให้นับหน่วยกิตและนามาคานวณแต้ม
เฉลี่ย
ข้อ 55 นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ปริ ญ ญาในระดั บ เดี ย วกั น ใน
สถาบันการศึกษาอื่นซึ่งสถาบันรับรองอาจขอโอนหน่วยกิตเพื่อนับรวมในหลักสูตร โดยอนุมัติของคณบดีคณะที่
นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาไม่เกิน 12 หน่วยกิตสาหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท และไม่เกิน 24 หน่วย
กิตสาหรับปริญญาเอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
วิชาที่จะพิจารณารับโอนหน่วยกิตตามความในวรรคแรกนั้น จะต้องมีเนื้อหาวิชาและระดับความรู้ไม่ต่า
กว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และจะต้องเป็นวิชาที่สอบได้มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับจากวัน
สุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ
ผลการศึกษาของวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้รับโอนหน่วยกิตนั้น ไม่นามาคิดในการคานวณแต้มเฉลี่ย
เพื่อขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาตามข้อบังคับฯ นี้
ข้อ 56 ในกรณีที่นักศึกษาต้องการโอนหน่วยกิตวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรระดับหนึ่ง ไปนับใน
หลักสูตรระดับอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด

หมวด 9
การปรับสภาพ
ข้อ 57 นักศึกษาสามัญในระดับปริญญาเอก อาจขอให้สถาบันพิจารณาปรับสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
ระดับปริญญาโท หรือนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี อาจขอให้สถาบันพิจารณาปรับสภาพเป็น
นักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกาหนด
อธิการบดีโดยคาแนะนาของรองอธิการบดีและคณบดี อาจสั่งการให้ปรับสภาพนักศึกษาตามความใน
วรรคแรกได้

หมวด 10
ผลการศึกษา
ข้อ 58 ผลการศึกษา หมายความถึง ผลรวมของการทดสอบ การทาแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบ
การฝึกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ ผู้สอนกาหนด ผลการสอบวิทยานิพนธ์ และ
วิชาการค้นคว้าอิสระ

- 14 ข้อ 59 ผลการศึกษาตามความในข้อ 58 มีรายละเอียดดังนี้
(1) หมวดวิชาต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในหลักสูตร แสดงผลการศึกษาออกเป็นขั้ นต่าง ๆ และมีค่าเฉลี่ยต่อหนึ่ ง
หน่วยกิตดังต่อไปนี้
A
=
4.0 หมายถึง
Excellent (ดีเยี่ยม)
A=
3.7 หมายถึง
Very good (ดีมาก)
B+ =
3.3 หมายถึง
Good (ดี)
B
=
3.0 หมายถึง
Fairly good (ดีพอใช้)
B=
2.7 หมายถึง
Almost good (เกือบดี)
C+ =
2.3 หมายถึง
Fair (พอใช้)
C
=
2.0 หมายถึง
Almost Fair (เกือบพอใช้)
C=
1.7 หมายถึง
Poor (ไม่พอใช้)
D
=
1.0 หมายถึง
Very poor (ใช้ไม่ได้)
F
=
0
หมายถึง
Failure (ตก)
W
หมายถึง
Withdrawal (เพิกถอน)
I
หมายถึง
Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)
S
หมายถึง
Satisfactory (พอใจ)
U
หมายถึง
Unsatisfactory (ไม่พอใจ)
AU
P
IP
T
TR

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Audit (ร่วมฟัง)
Pass (ผ่าน)
In Progress (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
Terminated (ให้ยุติ)
Transfer, work with which there is no comparable grade
(ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)

(2) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังให้แสดงผลการศึกษาเป็น “S” หรือ “U” แล้วแต่กรณี การบันทึกผล
การศึกษาในบัตรบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ในกรณีผลการศึกษาพอใจ “S” จะบันทึกผลการศึกษาเป็น
“AU” ในกรณีผลการศึกษาไม่พอใจ “U” จะไม่บนั ทึกการลงทะเบียนวิชานั้น
(3) การสอบประมวลวิชาให้แสดงผลการศึกษาเป็น “P” “ผ่าน” หรือ “F” “ตก” แล้วแต่กรณี
(4) วิทยานิพนธ์ หรือวิชาอื่นตามประกาศของสถาบันที่ใช้วิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ
58 ให้แสดงผลการศึกษาดังนี้
ในกรณีผลการศึกษา “S” บันทึกผลการศึกษาเป็น “S”
ในกรณีผลการศึกษา “U” บันทึกผลการศึกษาเป็น “U”
(5) วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ให้แสดงผลการศึกษาและคานวณแต้มเฉลี่ยเช่นเดียวกับรายวิชาปกติ
ข้อ 60 อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ผลการศึกษาของแต่ละวิชา โดยจะต้องให้ผลการศึกษา
แก่นักศึกษาภายใน 30 วัน หรือ 50 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฏิทินการศึกษาของสถาบัน

- 15 ในภาคการศึกษานั้ น ๆกรณีส อนแบบปกติ หรือนับจากวันสอบไล่ วิชานั้นๆกรณีส อนแบบ Block Course
การส่งผลการศึกษาให้ดาเนินการตามที่กาหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
มาตรการการส่งผลการศึกษา หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามเวลาที่กาหนด ให้อธิการบดีดาเนินการตาม
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยมาตรการการส่งผลการศึกษา
การให้ ผ ลการศึ ก ษา “I” เกิ น กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นให้ ถื อ ว่ า ไม่ มี ก ารส่ ง ผล
การศึกษา ยกเว้นการให้ผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระและวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก
ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบและอาจารย์ผู้สอนไม่ให้ผลการศึกษา ให้ถือว่ามีผลการศึกษาเป็น “F”
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม อธิการบดีโดยคาแนะนาของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี
คณะที่เปิดสอนวิชานั้น อาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณาให้ผลการศึกษาวิชาที่ไม่ได้ส่งผลการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตวิชาหนึ่งวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนวิชานั้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นให้ถือว่ามีผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 62 ในกรณีที่ได้ผลการศึกษาเป็น “I” นักศึกษาจะต้องทางานที่ได้รับมอบหมายให้ เสร็จสิ้ นภายใน
60 วัน นับจากวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะขยายเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม รองอธิการบดี โดยคาแนะนาของคณบดีของคณะที่เปิดสอนวิชานั้น
อาจขยายเวลาการแก้ผลการศึกษา “I”ออกไปอีกได้เป็นรายกรณีโดยนักศึกษาต้องมีเหตุจาเป็น ดังนี้
(1) กรณีเจ็บป่วยของนักศึกษาโดยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
(2) กรณีได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนการสอบไล่ประจาภาค และคณะจัดให้ไปสอบภาคการศึกษาอื่น
ซึ่งเลยกาหนดการแก้ผลการศึกษา “I” ของภาคที่ขอเลื่ อน โดยภาคที่ขอเลื่ อนสอบให้ เลื่ อนได้ไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคที่ลงทะเบียนเข้าเรียน
ข้อ 63 ในกรณีที่นักศึกษาทุจริตในการสอบไล่ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา ให้ผลการศึกษาวิชานั้นเป็น “F”
ข้อ 64 การค านวณแต้ม เฉลี่ ย ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ให้ คานวณจากผลการศึ กษาของทุ ก วิช าที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิต ในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นวิชาในหมวดเสริมพื้นฐานและวิชาอื่น ๆ ตาม
ข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตรหรือตามประกาศของสถาบัน

หมวด 11
การสอบประมวลวิชา
ข้อ 65 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ได้
ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาวิชาหลักและ/หรือวิชารหัส 6000 ในกรณีที่กาหนดเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร คิดเป็นแต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และเป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

- 16 ข้อ 66 ในกรณีที่นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทยังไม่ทราบผลการศึกษาครบถ้วนคณบดีอาจพิจารณา
อนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ได้เป็นรายกรณี
ในกรณีที่ทราบผลการศึกษาครบถ้วนแล้ว แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่
กาหนดไว้ ให้ถือว่าการสอบประมวลความรู้นั้นเป็นโมฆะ
ข้อ 67 ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หากการสอบแบ่งออกเป็นหลาย
หมวด หากนักศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหนึ่ง ในการสอบครั้งต่อไปคณะอาจให้สอบเฉพาะหมวดที่สอบตกได้
ข้อ 68 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะมีสิทธิสอบปากเปล่า (Oral Examination) เมื่อศึกษารายวิชา
ครบถ้ ว นตามข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รได้ แ ต้ ม เฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า 3.00 และเมื่ อ สอบประมวลความรู้
(Comprehensive
Examination) ได้ ผ่ า นแล้ ว ในกรณี ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ารสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่า (Oral Examination)
ข้อ 69 ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้มีการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) สอบคุ ณสมบั ติ (Qualifying Examination) สอบขั้ นต้ น (Preliminary
Examination) สอบปากเปล่า (Oral Examination) หรือการสอบอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการสอบรายวิชา ผู้มีสิทธิสอบ
จะต้องมีคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของหลักสูตรนั้น ๆ หรือตามประกาศของคณะ

หมวด 12
กรรมการสอบประมวลวิชา
ข้อ 70 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะดาเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) สอบปากเปล่ า (Oral Examination) สอบคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) สอบขั้นต้น (Preliminary Examination) หรือการสอบอื่นใดตามประกาศของคณะ
ข้อ 71 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 70 ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น
รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ยกเว้นกรรมการสอบปากเปล่าแต่ละชุดต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
ข้อ 72 การวินิ จ ฉัย ตัดสิ น ของคณะกรรมการให้ ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานออกคะแนนเสียงชี้ขาด
ข้อ 73 คณบดีอาจเปลี่ยนคณะกรรมการสอบประมวลวิชาตามข้อ 70 ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 74 ในกรณีที่เป็นการศึกษาระดับปริญญาเอก การปฏิบัติตามข้อ 70 ถึงข้อ 73 แห่งข้อบังคับฯ นี้ให้
เป็นไปตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
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หมวด 13
สภาพรอพินิจและการสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 75 นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะอยู่ในสภาพรอพินิจเมื่อผลการศึกษารวมของ
ทุกวิชาเมื่อสิ้นภาคนั้น ๆ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมได้ต่ากว่า 2.70
ข้อ 76 นักศึกษาจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษา
(2) ตาย
(3) ยื่นใบลาออกและได้รับอนุมัติจากคณบดี
(4) คะแนนรวมของวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตในภาคหนึ่งภาคใดตั้งแต่ 9 หน่วยกิตขึ้นไป คิด
เป็นแต้มเฉลี่ยได้ต่ากว่า 2.00 สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทหรือต่ากว่า
2.50 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(5) อยู่ในสภาพรอพินิจ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นภาคฤดูร้อน
(6) ไม่ลงทะเบียนเข้าเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน โดยมิได้รับอนุมัติจากคณบดีให้
ลาพักการศึกษา ยกเว้นเมื่อลงทะเบียนครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตรแล้วและได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00
(7) หมดอายุความการเป็นนักศึกษาในกรณีดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลา 3 ปี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศึกษาไม่สาเร็จในระยะเวลา 3 ปี
ระดับปริญญาโทศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาเอกที่รับผู้สาเร็จปริญญาโทเข้าศึกษาต่อศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลา 6 ปี
ระดับปริญญาเอกที่รับผู้สาเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ ศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลา 8 ปี
การนับเวลาดังกล่าว ให้นับจากวันเปิดภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ในกรณีที่มีความจ าเป็ น และเหมาะสม อธิการบดีโ ดยคาแนะนาของรองอธิการบดีและคณบดีคณะที่
นักศึกษาผู้นั้ นเข้าศึกษา อาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาการศึกษาตามความในวรรคแรกได้โดยมีเงื่อนไขตามที่
สถาบันกาหนด
(8) สถาบันสั่งให้ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามนัยแห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยวินัยนักศึกษาหรือตามระเบียบสถาบัน
(9) ในการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท เมื่อลงทะเบี ยนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิต
มาแล้วเกินข้อกาหนดขั้นต่าที่จะต้องศึกษาตามหลักสูตร 9 หน่วยกิต (ยกเว้นวิชาที่ลงซ้า) และได้ผลการศึกษาของ
ทุกวิชาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00
(10) ในการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตมาแล้วครบถ้วนตามข้อกาหนด
ของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นและได้ผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00
(11) สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/หรือสอบขั้นต้น (Preliminary Examination) ใน
กรณีที่กาหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ผ่านตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของหลักสูตรหรือตาม
ประกาศของคณะ

- 18 (12) ไม่เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 27 และข้อ 28 แห่ง
ข้อบังคับฯ นี้
ข้อ 77 นักศึกษาสมทบ สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแต่ละวิชาที่ได้ลงทะเบียนในแต่
ละภาคการศึกษา เว้นแต่ใ นกรณีที่นักศึกษาสมทบได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนตามประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ ตามข้อตกลงพิเศษระหว่างสถาบันและสถาบันอื่น
นักศึกษาสมทบพิเศษ สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษเมื่อได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
ของสถาบั น หรือเมื่อส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็น
นักศึกษาสามัญของสถาบันตามที่กาหนดในข้อ 9 (2) แห่งข้อบังคับฯ นี้

หมวด 14
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 78 นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ก็ต่อเมื่อ
(1) ศึกษาครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร
(2) ได้ผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
ข้อ 79 นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันได้ก็ต่อเมื่อ
(1) มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และ/หรือความรู้พิเศษอย่างอื่น ตามมาตรฐานที่สถาบัน
กาหนด การยกเว้นความข้างต้นให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือประกาศของสถาบัน
(2) ศึกษาครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาของทุกวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อ
หน่วยกิตตามหลักสูตร คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(3) ได้ผ ลการศึ กษาของวิ ช าหลั ก และ/หรือ วิช ารหั ส 6000 ในกรณีที่ก าหนดไว้เ ป็นวิช าบังคั บตาม
หลักสูตร คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 เว้นแต่จะมีประกาศของสถาบันยกเว้นข้อกาหนดในวรรคนี้
(4) สอบประมวลวิชาในกรณีที่กาหนดไว้ในหลักสูตรได้ผล “P” (ผ่าน)
(5) สอบปากเปล่า (Oral Examination) ในกรณีที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล “P” (ผ่าน)
(6) กรณีที่นักศึกษาเรียนแผนที่ต้องทาวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ได้ผล “S” และส่งวิทยานิพนธ์ แล้ว
ตามข้อ 42 แห่งข้อบังคับฯ นี้
(7) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ตามข้อ 41 แห่งข้อบังคับฯ นี้
ข้อ 80 นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้ก็ต่อเมื่อ
(1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันกาหนด
(2) ศึกษาครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตรซึ่ง ในการนับหน่วยกิตจะนับหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ใน (1)
ด้วยมิได้ แต่อาจนับรวมหน่วยกิตสาหรับระดับปริญญาโทเป็นส่วนหนึ่ง ของหน่วยกิตสาหรับระดับปริญญาเอกได้
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(3) กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบที่กาหนดให้เรีย นรายวิชา ได้ผลการศึกษาของทุก วิชาที่ลงทะเบียน
เข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตตามหลักสูตรคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐

- 19 กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบที่กาหนดไม่ต้องเรียนรายวิชาจะต้องได้ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ “S”
ทุกภาคการศึกษา
(4) สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/สอบขั้นต้น(Preliminary Examination) ในกรณีที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล “P”
(5) ส่งวิทยานิพนธ์ตามข้อ 42 แห่งข้อบังคับฯ นี้
(6) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ตามข้อ 41 แห่งข้อบังคับฯ นี้

หมวด 15
เกียรตินิยม
ข้อ 81 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) มีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป
(๒) สอบได้ไม่ต่ากว่าระดับ “B” ในทุกวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนและต้องไม่มีผลการศึกษา “U”
(๓) ต้องไม่มีการขอโอนหน่วยกิตมานับรวมในหลักสูตร ยกเว้น รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามประกาศของ
สถาบัน และ/หรือกรณีการไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นตามข้อ ๕๔ แห่งข้อบังคับฯ นี้
(๔) ต้องไม่มีผลการสอบประมวลวิชาหรือสอบปากเปล่า “ตก” โดยในกรณีทคี่ ณะมีการประกาศผลการ
สอบเป็นหลายส่วนจะต้องได้ผลการสอบเป็น “ผ่าน” ทุกส่วนในการสอบครั้งเดียวกัน
(๕) สาเร็จการศึกษาในกาหนด ๓ ปี ในกรณีที่ข้อกาหนดการศึกษากาหนดให้ศึกษาไม่เกิน ๔๕ หน่วยกิต
หรือสาเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปีครึ่งในกรณีข้อกาหนดการศึกษากาหนดให้ศึกษาเกินกว่า ๔๕ หน่วยกิต หรือ
สาเร็จการศึกษาภายใน ๔ ปีในกรณีที่ทาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาภาคแรกที่นักศึกษาขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ
(๖) ต้องไม่เคยได้รับโทษผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

หมวด 16
การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา
ข้อ 82 นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
จากสภาสถาบัน เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดการศึกษาในเรื่องการสาเร็จการศึกษา
(2) ชาระหนี้สินทั้งหมดและ/หรือปฏิบัติตามพันธกรณีอื่น ๆ ที่มีอยู่ต่อสถาบันในฐานะนักศึกษาสามัญ เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว
(3) ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถาบันกาหนดครบถ้วนแล้ว
(4) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือได้รับโทษทางวินัยของนักศึกษา
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หมวด 17
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ข้อ 83 กาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
(1) การบริหารหลักสูตร
(2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(3) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
(4) ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หมวดที่ 18
ระบบการศึกษา
ข้อ 84 การจัดการศึกษาของสถาบัน ให้ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตเป็นแบบทวิภาค หรือไตรภาค
หรือแบบอื่นตามที่สภาสถาบันกาหนด
(๑) ปีการศึกษาในระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับ
ภาคการศึกษาภาคปกติ
(๒) ปีการศึกษาแบบไตรภาค แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ ร ะบบการศึ ก ษาในระบบอื่ น ให้ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระบบการศึ ก ษานั้ น รวมทั้ ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
ข้อ 85 การคิดหน่วยกิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิต
(๔) วิช าการค้น คว้าอิส ระหรื อวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ ๑ ภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ 86 การจัดการศึกษาแบบหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (Dual Master’s Degree
Program)
(1) กรณีเป็นหลักสูตรควบภายในสถาบัน หรือกรณีเป็นหลักสูตรที่ทาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
อื่นของประเทศไทย ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

- 21 (2) กรณีเป็นหลักสูตรที่ทาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยกั บ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ส่วนระยะเวลาในการไปศึกษายังสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาบันที่ทาข้อตกลงร่วม

บทเฉพาะกาล
ข้อ 87 ประกาศสถาบั น บัณฑิตพัฒ นบริ หารศาสตร์ ที่ออกตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห าร
ศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ที่ถูกยกเลิกตามข้อ 3 แห่งข้อบังคับฯ นี้ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศ
สถาบันฯ ฉบับใหม่
ข้อ 88 ให้ความใน (2) และ (4) ของข้อ 81 แห่งข้อบังคับนี้ มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ส่วนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนก่อนภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2557 ให้นาข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 17 ข้อ 83 (2) และ (4) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557
(ลงนาม)

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

