
ระเบยีบและข้อปฏิบติัในระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 
1.  ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลกัสตูรดงัน้ี 
  1.1  หลกัสตูรปรญิญาโท  ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไมเ่กนิสองเท่าของระยะเวลาเรยีนตามแผนก าหนด 
                 การศกึษา 
  1.2  หลกัสตูรปรญิญาเอก  ฐานตร ีไมเ่กนิ 7 ปีการศกึษา   ฐานโท ไมเ่กนิ  5 ปีการศกึษา 
      1.3  การขอขยายระยะเวลาการศกึษาใหท้ าไดใ้นกรณมีคีวามจ าเป็นทางวชิาการ หรอืมเีหตุสุดวสิยั 
นกัศกึษาทีไ่มส่ามารถส าเรจ็การศกึษาไดต้ามก าหนด สามารถยื่นขยายเวลาการศกึษาต่อไดค้รัง้ละ 1 ภาค
การศกึษาปกต ิแต่ไมเ่กนิ 2 ครัง้  โดยนักศกึษาตอ้งยืน่ค ารอ้งภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า 30 วนั ก่อนวนั 
สุดทา้ยของภาคการศกึษาปกตทิีจ่ะครบระยะเวลาการศกึษา 
   1.4  การขยายเวลาการศกึษาต่อ เมือ่รวมระยะเวลาทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิเกณฑม์าตรฐานดงันี้ 
    - ปรญิญาโท ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา  
    - ปรญิญาเอก ตอ้งไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา (ฐานโท) 
2.  การลงทะเบียนกระบวนวิชา 
   2.1  ภาคปกตลิงทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 15 หน่วยกติ  ภาคฤดรูอ้น ไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ 
   2.2  กระบวนวชิาบงัคบัของแต่ละสาขาวชิา นกัศกึษาต้องไดอ้กัษรล าดบัขัน้ไมต่ ่ากว่า C 
                หากต ่ากว่า C ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนซ ้าอกีจนกระทัง่ไดล้ าดบัขัน้ไมต่ ่ากว่า C 
3. การสอบประมวลความรู้ ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาโท แผน ข และนกัศกึษาปรญิญาเอก 
      ผูม้สีทิธิส์อบตอ้งลงทะเบยีนกระบวนวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสตูร และสอบผ่านกระบวนวชิา 
   บงัคบัโดยไดอ้กัษรล าดบัขัน้ไมต่ ่ากว่า C 
4.  การท าวิทยานิพนธ ์
     4.1  นกัศกึษาจะเสนอหวัขอ้โครงร่างฯไดเ้มือ่ 
        - ป.โท แผน ก แบบ ก2 มหีน่วยกติสะสมไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ + ผา่นการสอบ 
                      ภาษาองักฤษ 
        - ป.เอก ผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ+ ผ่านการสอบภาษาองักฤษ  
   4.2  นกัศกึษา รหสั 54 เป็นตน้ไป  ถา้หวัขอ้โครงร่างฯ ไมผ่่านการอนุมตัภิายใน 2 ปีการศกึษา  
                ในระดบัปรญิญาโท และ 3 ปีการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก นบัตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ 
                ศกึษา นกัศกึษาจะตอ้งพน้สภาพการเป็นนักศกึษา 
  4.3  การสอบวทิยานิพนธน์ักศกึษาปรญิญาโท  และนกัศกึษาปรญิญาเอก จะท าไดเ้มือ่นกัศกึษา 
                สอบผ่านกระบวนวชิาเรยีนครบถว้นแลว้ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ ส าหรบั 
                นกัศกึษารหสั 56 หวัขอ้โครงร่างฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจินถงึวนัสอบไม่น้อยกว่า 90 วนั 
  4.4  การสอบวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาปรญิญาเอก (รหสั 56) ตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสาร 
   4.5  การตรวจสอบรปูเล่มวทิยานิพนธห์ลงัสอบเสรจ็นกัศกึษาตอ้งแนบส ำเนำหนงัสอืตอบรบัให ้
                   ตพีมิพแ์ละ เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
   4.6 นกัศกึษา (รหสั 56) ตอ้งส่งรายงานวทิยานิพนธ ์และผลการสอบตามแบบรายงานวทิยานิพนธ์/
การค้นคว้าแบบอิสระพร้อมเอกสารอื่นๆ ภายใน 30 วัน หลังวันสอบ หากไม่สามารถแก้ไขรายงาน
วทิยานิพนธใ์ห้เสรจ็ภายใน 30 วนั ใหน้ักศกึษายื่นเรื่องขอขยายเวลาส่ง พรอ้มระบุเหตุผล โดยบณัฑติจะ



อนุญาตขยายเวลาส่งออกไปอกีไม่เกนิ  30 วนั  และถ้าการขยายเวลาส่งวทิยานิพนธ์/ค้นคว้าอสิระอยู่ใน
ภาคการศกึษาถดัไป  นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิารมหาวทิยาลยั   หากนักศกึษาไดร้บัอนุมตัใิห้
ขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระแล้ว แ ต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จ จะถือว่าการสอบ
วทิยานิพนธ/์คน้ควา้อสิระของนักศกึษานัน้เป็นโมฆะ และใหด้ าเนินการยื่นขอสอบแก้ตวัใหม่ภายใน 30 วนั 
โดยตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการสอบแกต้วั 
  4.7  นกัศกึษาทีส่อบไมผ่่านการสอบปากเปล่าสามารถสอบแกต้วัไดเ้พยีง 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา  
6 เดอืน   โดยช าระค่าสอบแกต้วัตามประกาศมหาวทิยาลยั    
5.  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  นกัศกึษาจะพน้สภาพในกรณดีงัต่อไปนี้ 
  5.1  ลาออก, โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาอื่น, ไม่มาลงทะเบยีนเรยีนภายในเวลาที่
มหาวทิยาลยัก าหนด และมไิดร้กัษาสถานภาพภายใน 30 วนั นับจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต,ิ ค่าล าดบั
ขัน้สะสมเฉลีย่น้อยกว่า 2.75 เมื่อเรยีนครบ 2 ภาคการศกึษาปกต,ิ เป็นนักศกึษาปรญิญาเอกทีส่อบไม่ผ่าน
การสอบวดัคุณสมบตั,ิ  เป็นนักศกึษาที่ไม่ผ่านการอนุมตัหิวัขอ้และโครงร่างวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ
อิสระ ปริญญาโทเมื่อครบ 2 ปีการศึกษา  ปริญญาเอกเมื่อครบ 3 ปีการศึกษา, เป็นนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัครบ 2 ภาคการศกึษาปกตแิต่ไม่มหีน่วยกติสะสม, นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวล
ความรู้,  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวทิยาลยัก าหนด, ครบระยะเวลาศึกษาตาม
หลกัสตูร 
6.  เง่ือนไขการจบ 
 6.1  นกัศกึษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก2  ผลงานวทิยานิพนธ ์ตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่ง
น้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืส่วนหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์าง
วชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานทีเ่ผยแพร่นัน้ตอ้ง
เป็นบทความฉบบัเตม็ (full paper) และมชีื่อของนกัศกึษาเป็นชื่อแรกจ านวนอยา่งน้อย 1 เรือ่ง 
 6.2  นกัศกึษาปรญิญาเอก แบบ 2.1 
         -  นกัศกึษาตอ้งน าเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมสมัมนาทางวชิาการในระดบัชาต ิ
หรอืนานาชาต ิเป็นจ านวนไมน้่อยกว่า 1 ครัง้ ในระยะเวลาทีศ่กึษาตามหลกัสตูร 
        -  ผลงานวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืส่วนหน่ึง
ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่ม
กลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตพีมิพแ์ละเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ จ านวนอยา่งน้อย 2 เรือ่ง ทัง้นี้ 
ตอ้งเป็นการตพีมิพร์ะดบันานาชาตอิยา่งน้อย 1 เรือ่ง โดยมชีื่อนกัศกึษาเป็นชื่อแรกอยา่งน้อย 1 เรือ่ง 


