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ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ว่ำด้วย กำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
---------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อให้มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๘๑๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

         บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งต่อ
ข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

       ข้อบังคับน้ีมิให้ใช้บังคับแก่การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยยกเว้นไว้เป็น
การเฉพาะ 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      “คณะ” หมายความรวมถึงส านักวิชา วิทยาลัย และส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะที่หลักสูตรสังกัด 

       “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะ ส านักวิชา วิทยาลัยท่ีหลักสูตรสังกัด และให้หมายความ
รวมถึงผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีหลักสูตรสังกัด 

       “คณะกรรมการบริหารคณะ” หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริหารส านักวิชา คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

       “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ภายใน
คณะ ส านักวิชา วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท าหน้าท่ีบริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตร 
      “หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาท่ีหลักสูตรสังกัด และให้หมายความรวมถึง
ผู้อ านวยการหลักสูตรท่ีไม่มีสังกัดภาควิชาและผู้อ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา 

   



๒ 

 

 

     “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างส่วน
ราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
   “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเป็นพิเศษและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด 

  “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ในมหาวิทยาลัยท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอนหรือวิจัย
และให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มาจากองค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท า
หน้าท่ีสอนหรือวิจัย  ท้ังนี ้คุณสมบัติขององค์กรภายนอกให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

  “อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีไม่มีต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
เป็นพิเศษและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด โดยต้องได้รับอนุมัติเป็นอาจารย์
เชี่ยวชาญเฉพาะจากสภามหาวิทยาลัย 

      “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสตูรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ท่ีอธิการบดีแต่งต้ังตามค าแนะน าของคณบดี ซึ่งมิได้เป็น
อาจารย์ประจ าให้ท าหน้าที่สอนนิสิตและรับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตนในแต่ละปีการศึกษา 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เปิดสอนและได้แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ว 

“หลักสูตรแบบต่อเนื่อง” หมายความว่า หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตท่ีใช้ชื่อสาขาวิชาเดียวกันมีรายวิชาส่วนใหญ่ร่วมกัน มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นคณะกรรมการ
ชุดเดียวกัน และใช้ระบบบริหารแบบต่อเนื่อง 

“หลักสูตรสหสาขาวิชา” หมายความว่า หลักสูตรท่ีมีความร่วมมือจากคณะอย่างน้อยสองคณะ
ขึ้นไป และอยู่ภายใต้การบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือจากภาควิชาหรือเทียบเท่าอย่าง
น้อยสองภาควิชาขึ้นไป หรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือจากคณะอย่างน้อยสองคณะขึ้นไป และอยู่ภายใต้การบริหาร
ของคณะใดคณะหนึ่งท่ีมีความร่วมมือกัน 

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท้ังท่ีศึกษาเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา เว้นแต่
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ อธิการบดีอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขส าหรับการศึกษาของ
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้แตกต่างไปจากข้อบังคับนี้ก็ได้โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย แต่ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการก่อน 

 หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  
ในข้อบังคับน้ี 

 



๓ 

 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉัยชี้ขาด 

       ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจออกระเบียบหรือ
ประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับน้ี 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 
----------- 

 
ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
และตามที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด 

 ข้อ ๘ เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจออก
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อบังคับน้ีได้ 

          เพื่อให้การด าเนินการตามข้อบังคับนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารคณะอาจออกประกาศคณะก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีขึ้นใช้บังคับภายในคณะนั้นๆ ได้โดย
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 

หมวด ๒ 
กำรจัดกำรศึกษำ 
---------------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

ระบบกำรศึกษำ 
------------------- 

 
ข้อ ๙ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตเป็นแบบทวิภาค แบบตรีภาค 

หรือแบบอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๑๐ ปีการศึกษามีสองแบบ ดังน้ี 

         (๑) ปีการศึกษาแบบทวิภาค แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา อันได้แก่ ภาคการศึกษาต้น และ 
ภาคการศึกษาปลาย โดยอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาค  

         (๒) ปีการศึกษาแบบตรีภาค แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา อันได้แก่  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ ง  
ภาคการศึกษาที่สอง และภาคการศึกษาที่สาม 

กรณีท่ีเป็นปีการศึกษาแบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่งๆ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สัปดาห์ ท้ังนี้ ชั่วโมงเรียน
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคฤดูร้อนต้องเท่ากับชั่วโมงเรียนท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา 

         กรณีท่ีเป็นปีการศึกษาแบบตรีภาค ภาคการศึกษาหนึ่งๆ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
สัปดาห์ และต้องจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๑ เพื่อให้มีจ านวนชั่วโมงต่อ 



๔ 

 

๑ ภาคการศึกษาของแบบตรีภาคเท่ากับแบบทวิภาค และ ๑ หน่วยกิตแบบตรีภาคเทียบได้เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
แบบทวิภาค 

 ข้อ ๑๑ หน่วยท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษาเรียกว่า “หน่วยกิต” โดยหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ส าหรับการศึกษา
ในแต่ละรายวิชานั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

    (๑) รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

    (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ ๑  ภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ  ๑ หน่วยกิต 

    (๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อ ๑  ภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

    (๔) การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อ ๑ ภาคการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 หลักสูตรท่ีใช้ระบบการศึกษาในแบบอื่นต้องมีหลักเกณฑ์ในการคิดหน่วยกิตและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เทียบเคียงหน่วยกิตกับแบบทวิภาคอย่างชัดเจน โดยต้องปรากฏในเอกสารของหลักสูตรด้วย 

 ข้อ ๑๒ รายวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งนิสิตต้องศึกษาและสอบผ่านโดยได้รับสัญลักษณ์ S แต่มิได้
น ามานับเป็นหน่วยกิตรวมในหลักสูตร เรียกว่า “วิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต” 

        นิสิตซึ่งได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาตามวรรคหนึ่งต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น 

 ข้อ ๑๓ หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนเรียน มี ๓ ประเภท ดังนี้ 

(๑) “หน่วยกิตค านวณรายภาค” หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดรวมกันของทุกรายวิชาท่ีนิสิตได้
ลงทะเบียนเรียนและได้รับสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ในแต่ละภาคการศึกษา  

  (๒) “หน่วยกิตค านวณสะสม” หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดรวมกันของทุกรายวิชาท่ีนิสิตได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคและได้รับสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ท้ังนี้ รวมถึงรายวิชาท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งด้วย 

(๓) “หน่วยกติสอบได”้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นิสิตได้รับสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C 
และ S ในกรณีท่ีนิสิตสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบ
ได้มาแล้วให้นับจ านวนหน่วยกิตท่ีสอบได้ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีรายวิชาท่ีมีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับท่ี
นิสิตได้เคยศึกษามาแล้ว และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระยะเวลำกำรศึกษำ 
----------------------- 

 
ข้อ ๑๔ “ระยะเวลาการศึกษา” หมายถึง เวลาการศึกษาท้ังหมด ท่ีนิสิตใช้เพื่อการศึกษาและสร้างผลงาน

ทางวิชาการท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร อันได้แก่ การเรียนรายวิชา การท างานวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์หรือ  
การค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

         ระยะเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มนับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนแรกเข้าในหลักสูตร
จนถึงภาคการศึกษาที่นิสิตสอบผ่านและด าเนินการครบถ้วนตามหลักสูตร 



๕ 

 

ข้อ ๑๕ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๖ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 

 ขอ้ ๑๗ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

           (๑) ไม่เกิน ๖ ปีการศกึษา ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท  

 (๒) ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี 

ข้อ ๑๘ นิสิตสามัญไม่เต็มเวลา ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๑.๕ เท่าของระยะเวลาตามข้อ ๑๕  
ข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ แล้วแต่กรณี 

 
ส่วนที่ ๓  

ภำษำที่ใช้ในกำรศึกษำ 
---------------------------- 

 
 ข้อ ๑๙ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 

 ภาษาท่ีใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนด 

 การก าหนดภาษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องประกาศให้ผู้สมัครเข้าศึกษาทราบก่อนสมัคร 
 

หมวด ๓ 
หลักสูตร 
----------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
----------------------- 

 
 ข้อ ๒๐ หลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
         (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

         (๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย
ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ๖ ปีการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า เว้นแต่ ในกรณี ท่ีเป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ อาจรับผู้ ท่ีจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเข้าศึกษาได้ 

(๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สง่เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโท 

 



๖ 

 

ส่วนที่ ๒  
โครงสร้ำงหลักสูตร 
------------------------ 

 
ข้อ ๒๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องมีจ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แผน ได้แก่ 

(๑) “แผน ก” เน้นการวิจัยและต้องท าวิทยานิพนธ์ 

(๒) “แผน ข” เน้นการศึกษารายวิชาและไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 

         สาขาวิชาท่ีเปิดสอนแผน ข ต้องมีแผน ก ให้นิสิตเลือกศึกษาด้วย แต่สาขาวิชาท่ีเปิดสอนแผน ก อาจจะเปิด
สอนแผน ข ด้วยก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด 

ข้อ ๒๓ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก ตามข้อ ๒๒ (๑) แบ่งออกเป็นสองแบบย่อยดังนี้ 

 (๑) “แบบ ก ๑”  มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

        (๒) “แบบ ก ๒”  มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิตแต่รวมกันท้ังหมดแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

ข้อ ๒๔ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข ตามข้อ ๒๒ (๒) ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องมีรายวิชา
การค้นคว้าอิสระจ านวน ๖ หน่วยกิต แต่หากเป็นกลุ่มสาขาวิชาอื่น ต้องมีหน่วยกิตรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

ข้อ ๒๕ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัยท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูง
ในทางวิชาการแบ่งออกได้เป็น ๒  แบบ 

(๑) “แบบ ๑”  เน้นการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

 (ก) “แบบ ๑.๑” ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท 

 (ข) “แบบ ๑.๒” ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี 

(๒) “แบบ ๒” เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

 (ก) “แบบ ๒.๑”  เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตและท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท 

 (ข) “แบบ ๒.๒” เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิตและท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกติ 
ส าหรับผู้ท่ีเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี 

ข้อ ๒๖ ส าหรับหลักสูตรแบบต่อเนื่อง ให้มีโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตท้ังแบบ ๑.๑ แบบ 
๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ แต่โครงสร้างของหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิตให้มีเฉพาะแผน ก ทั้งแบบ ก ๑ และ
แบบ ก ๒ 

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดหรือ
ท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ 

 

 



๗ 

 

หมวด ๔ 
กำรรับเข้ำศึกษำ 
--------------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
------------------------------ 

 
ข้อ ๒๘ ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาต่างๆ ต้องส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง ทั้งน้ี ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 

 การก าหนดคุณสมบัติอื่นตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ และ 
ให้กระท าเป็นรายปี 

ข้อ ๒๙ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ข้อ ๓๐ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ๖ ปีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ อาจรับผู้ท่ีจบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเข้าศึกษาได้ 

ข้อ ๓๑ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๑ ต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตท่ีจะศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดโดยต้องประกาศให้ทราบก่อน  
การรับสมัคร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณายกเว้นเป็นการเฉพาะรายให้เข้าศึกษาได้ 

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๖๖ และข้อ ๙๗ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษา
ในระดับหน่ึงระดับใดดังต่อไปน้ี 

(๑) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

(๒) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่น  
ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด และมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเกียรตินิยม      

ส าหรับกรณีหลักสูตรแบบต่อเนื่องให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตตามคุณสมบัติของผู้สมัครท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือข้อ ๓๑ โดยต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาต่างประเทศส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตามท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด 

ข้อ ๓๓ ผู้ท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้
ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตเพราะแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จะเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ส่วนที่ ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับเข้ำศึกษำ 
------------------------------------------- 

 

ข้อ ๓๔ การรับเข้าศึกษาอาจกระท าโดยวิธีการสอบคัดเลือก การคัดเลือก หรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับผู้สมัครรายหนึ่งรายใดเข้าศึกษาในหลักสูตรในระดับ
รองลงมาหรือในระดับท่ีสูงขึ้นในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรท่ีผู้นั้นสมัครได้ หากผู้นั้นมีความรู้ไม่เพียงพอ 
ท่ีจะศึกษาในระดับการศึกษาที่สมัคร หรือมีความรู้สูงกว่าระดับการศึกษาที่สมัคร 

          การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

 ข้อ ๓๕ ผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ อาจก าหนดเกณฑ์ 
การทดสอบภาษาอังกฤษให้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดก็ได้  

ข้อ ๓๖ ในกรณีท่ีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท การรับเข้าศกึษาจะมีผล 
ก็ต่อเมื่อผู้นั้นส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาให้แก่ส านักงานการทะเบียนภายในเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๓๗ ผูเ้ข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในเวลาเดียวกันมิได้ 

ข้อ ๓๘ การรับบุคคลหน่ึงบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริหารคณะ 

 
ส่วนที่ ๓ 

ประเภทของผู้เข้ำศึกษำ 
---------------------------- 

 
ข้อ ๓๙ ผู้เข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาใดปริญญาหนึ่งจากมหาวิทยาลัย ให้มีสถานภาพ

เป็น “นิสิต” ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

(๑) นิสิตทดลองศึกษา 

(๒) นิสิตสามัญ 

คณะกรรมการบริหารคณะอาจรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมีสถานภาพเป็นนิสิต
ทดลองศึกษาได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ หรือหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
แบบ ๑ 

ข้อ ๔๐ ให้จ าแนกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบต่อเนื่องว่าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโท
ในวันท่ีเข้าศึกษา ตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๔ ส่วนท่ี ๑ ท้ังนี้ นิสิตสามารถยื่นค าร้องเพื่อ
เข้าสู่ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๘ ส่วนท่ี ๑ 

 



๙ 

 

ข้อ ๔๑ ผู้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมิได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาใดปริญญาหนึ่งจาก
มหาวิทยาลัยจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี ้

  (๑) ผู้เข้าศึกษาบางรายวิชา  

  (๒) ผู้เข้าศึกษาท าวิจัย 

  (๓) ผู้เข้าศึกษาเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 การรับบุคคลเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับบุคคลอื่นท่ีมิใช่นิสิต เป็นผู้ร่วมฟังการบรรยาย  
ในบางรายวิชาได้ แต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีส านักงาน 
การทะเบียนภายในเวลาที่ส านักงานการทะเบียนก าหนด 

ข้อ ๔๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาท าการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องในมหาวิทยาลัยได้ โดย
ให้ด าเนินการเป็นรายภาคการศึกษา หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอเพิกถอนสถานภาพนิสิตหรือนักศึกษาวิจัยได้ หากพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าไม่มีผลงานก้าวหน้าเท่าท่ีควร ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นสมควร 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องขึ้นทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัย และในกรณีท่ีเป็นนิสิต 
ซึ่งมาจากต่างประเทศ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ส านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติทราบด้วย 

ข้อ ๔๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งก าลังศึกษา 
อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นนิสิตนักศึกษาเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย เพื่อน าหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษานั้น โดยต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีส านักงานการทะเบียนภายในเวลาท่ีส านักงาน  
การทะเบียนก าหนด 
 

หมวด ๕ 
กำรลงทะเบียน 
------------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

กำรลงทะเบียนแรกเข้ำ 
---------------------------- 

 
ข้อ ๔๕ ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยมีสถานภาพเป็นนิสิตต้องลงทะเบียนแรกเข้า โดยยื่นเอกสาร  

และหลักฐานตามท่ีส านักงานการทะเบียนก าหนด พร้อมท้ังลงทะเบียนเรียนและช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
พิเศษ (ถ้ามี) 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ส่วนที่ ๒ 
กำรลงทะเบียนเรียน 
-------------------------- 

 
ข้อ ๔๖ การลงทะเบียนเรียนจ าแนกออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

 (๑) การลงทะเบียนเรียนปกติ ให้กระท าได้ก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการศึกษา 

 (๒) การลงทะเบียนเรียนสาย ให้กระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน 

 ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามท่ีส านักงานการทะเบียนก าหนด 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่อาจลงทะเบียนเรียนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงานการทะเบียนอาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ 

ข้อ ๔๗ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตสามัญมีอยู่ ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

 (๑) นิสิตสามัญเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน ๑๕ 
หน่วยกิต 

(๒) นิสิตสามัญไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน ๖ 
หน่วยกิต 

 ส าหรับภาคฤดูร้อน นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต  

การลงทะเบียนเรียนซึ่งไม่เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ
ส านักงานการทะเบียน 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีให้มีการประเมินผลเป็น S หรือ U เท่านั้น 

ในกรณีท่ีนิสิตผู้ใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสริม
พื้นฐานและวิชาเหล่านั้นมีการประเมินผลเป็น S หรือ U นิสิตผู้นั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับในระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาอย่างน้อย ๓ หน่วยกิตด้วย เว้นแต่จะสอบผ่านรายวิชาบังคับในหลักสูตรท่ีเข้า
ศึกษาครบถ้วนแล้ว หรือเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาในแผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 

ในกรณีนิสิตระดับปริญญาเอกท่ีลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแล้วและ  
ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Doctoral Dissertation 
Seminar)  ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๔๘ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตทดลองศึกษามีอยู่ ๒ ลักษณะ อันได้แก่ 

 (๑) นิสิตทดลองศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาแรก ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

 (๒) นิสิตทดลองศึกษาไม่เต็มเวลา ในภาคการศึกษาแรก ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 

 รายวิชาท่ีนิสิตทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกนั้น ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรก าหนดและต้องน าไปค านวณแต้มเฉลี่ยสะสม 

 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียนนิสิตทดลองศึกษาต้องได้แต้มเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และได้
สัญลักษณ์ S ในวิชาไม่นับหน่วยกิต จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิสิตสามัญได้ 



๑๑ 

 

ข้อ ๔๙ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนแบบผู้เข้าศึกษาบางรายวิชาในรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด ก็ต่อเมื่อได้รั บ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน หากรายวิชาใดจ ากัดจ านวนผู้เข้าศึกษา  
ให้พิจารณารับลงทะเบียนเรียนแบบผู้เข้าศึกษาบางรายวิชาเป็นล าดับหลัง 

ข้อ ๕๐ นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาได้ และเมื่อนิสิต
ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ครบจ านวนหน่วยกิตตามท่ีหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังท าวิทยานิพนธ์  
ยังไม่แล้วเสร็จ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีจ านวนหน่วยกิต และให้ช าระค่าเล่าเรียน  
เต็มจ านวน พร้อมท้ังค่าธรรมเนียมพิเศษ (ถ้ามี) 

ข้อ ๕๑ นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันการศึกษาอื่นแทนรายวิชาท่ีระบุในหลักสูตรเพื่อน ามา
เทียบโอนโดยน ามาค านวณแต้มเฉลี่ยสะสมได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลัง
ศึกษา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบ ริหารคณะ 
ก่อนด าเนินการ ในกรณีท่ีหลักสูตรมีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ ให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น 

 
ส่วนที่ ๓ 

กำรยกเว้นรำยวิชำ 
----------------------- 

 
ข้อ ๕๒ นิสิตอาจได้รับยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา หากเคยศึกษาและสอบผ่านรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีมีเนื้อหารายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่นั้น โดยมีผลการศึกษาเป็น S 
หรือไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า 

นิสิตอาจน าผลการศึกษาในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ
การศึกษานอกระบบหรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยมาขอยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้  
แต่ท้ังนีใ้นกรณีท่ีเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องเป็นรายวิชาท่ีนิสิตศึกษาเกินจาก
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

รายวิชาท่ีขอรับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับแต่ภาคการศึกษา
ถัดไปจากภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมินผลของรายวิชาท่ีขอยกเว้น 

          การยกเว้นรายวิชาให้กระท าได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตร 
ท่ีก าลังศึกษาอยู่โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ และในกรณีท่ีหารจ านวนหน่วยกิตแล้วไม่ลงตัว ให้ปัดจุดทศนิยมท้ิง 
เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปน้ี ให้กระท าได้โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต  

(๑) นิสิตเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑๐๒  

(๒) นิสิตเข้าสู่การจัดการศึกษาต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท หรือปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 

(๓) นิสิตท่ีเคยเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือรายวิชาบัณฑิตศึกษาของการศึกษานอกระบบหรือ
เทียบเท่าของมหาวิทยาลัย 

การขอยกเว้นรายวิชาต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ ในกรณีดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจัดให้มีการทดสอบความรู้ก่อนก็ได้ 

ข้อ ๕๓ ในกรณีท่ีมีการยกเว้นรายวิชา เมื่อนิสิตได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาอื่นท่ีไม่ได้รับยกเว้น 
ในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว ให้ถือว่าได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วน  
ตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชารวมในหลักสูตรนั้นแล้ว เว้นแต่จะมีการก าหนดให้ศึกษารายวิชาอื่นเพิ่มเติม 



๑๒ 

 

ส่วนที่ ๔ 
 กำรเพิ่ม ลด หรือถอนรำยวิชำ 
------------------------------------ 

 
ข้อ ๕๔ การเพิ่ม ลด หรือถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ส านักงานการทะเบียนก าหนด  
การขอลดหรือขอถอนรายวิชา ต้องมีรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นเหลืออยู่ จ านวน 

ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา 
 

ส่วนที่ ๕ 
กำรลงทะเบียนเรียนซ  ำ 
----------------------------- 

 
ข้อ ๕๕ การลงทะเบียนเรียนซ้ า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

 (๑) นิสิตท่ีได้รับการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ D+, D, F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C หรือ S มิฉะนั้นจะไม่ส าเร็จการศึกษา 

 (๒) นิสิตท่ีได้รับการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ D+, D, F, U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้ 

 (๓) นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาท่ีได้รับการประเมินผลเป็น
สัญลักษณ์ C+ หรือ C อีกก็ได้ 

 (๔) นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาเดิมท่ีมีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับท่ีได้เคยศึกษามาในการลงทะเบียน
เรียนครั้งท่ีแล้ว ท้ังนี ้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 (๕) นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามข้อ ๔๗ วรรคหก หรือรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๖ 
กำรสอนและกำรสอบ 
--------------------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 
กำรสอน 
----------- 

 
ข้อ ๕๖ การจัดการเรียนการสอน และการก าหนดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๗ อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนการสอน
ของรายวิชาในหลักสตูรท่ีได้รับมอบหมาย โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะก็ได้ 

 ข้อ ๕๘ ในการท าวิทยานิพนธ์ให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหนึ่งคน 
เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกินสองคน 



๑๓ 

 

         คุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาการสอบการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๒ 
กำรสอบรำยวิชำ 
-------------------- 

 
 ข้อ ๕๙ การสอบรายวิชาเป็นการสอบเพื่อวัดว่านิสิตมีความรู้ในรายวิชานั้น ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียน
หรือการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ท้ังนี้ ต้องประกาศให้นิสิตทราบล่วงหน้าต้ังแต่เริ่มเปิดภาคการศึกษาหรือ 
ภาคฤดูร้อน 

 นิสิตต้องสอบรายวิชาทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เว้นแต่เป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบผู้เข้าศึกษา  
บางรายวิชาหรือได้ถอนรายวิชานั้นอย่างถูกต้อง หรือเป็นกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๖๐ นิสิตต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาท้ังหมดของแต่ละรายวิชา จึงจะมี
สิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสอบได้ 

 ข้อ ๖๑ ก าหนดการสอบประจ าภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศคณะหรือประกาศมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 

 ก าหนดการสอบระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือดุลพินิจของคณะ 
 

ส่วนที่ ๓ 
กำรสอบประมวลควำมรู้ 
------------------------------- 

 
 ข้อ ๖๒ การสอบประมวลความรู้ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (Comprehensive Examination) 
เป็นการสอบข้อเขียน หรือสอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวัดความสามารถ  
ในการบูรณาการความรู้ท่ีได้ศึกษาไปแล้วของนิสิต 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๖๓ นิสิตสามารถสอบประมวลความรู้ได้ก็ต่อเมื่อ 

 (๑) สอบผ่านรายวิชาท่ีคณะที่นิสิตสังกัดก าหนดให้ต้องสอบผ่านก่อนการสอบประมวลความรู้  

 (๒) ลงทะเบียนรายวิชาสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาที่จะสอบประมวลความรู้  

 (๓) ปฏิบัติตามเกณฑ์อื่นท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

ส่วนที่ ๔ 
กำรสอบวัดคุณสมบัติ 
-------------------------- 

 
 ข้อ ๖๔ การสอบวัดคุณสมบัติส าหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Qualifying Examination) เป็นการ
สอบวัดความรู้พื้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์และศักยภาพของนิสิตในการท างานวิจัยโดยอิสระเพื่อแสดงถึงศักยภาพ
และความพร้อมของนิสิตท่ีจะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

           หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 



๑๔ 

 

 

 ข้อ ๖๕ นิสิตสามารถสอบวัดคุณสมบัติได้ก็ต่อเมื่อ 

 (๑) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 (๒) ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติ  เว้นแต่นิสิตท่ีเข้า
ศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาตรีท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยม สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ  
ได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

          ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง นิสิตท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบต่อเนื่องด้วยวุฒิปริญญาตรีท่ีไม่ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม จะสอบวัดคุณสมบัติได้ก็ต่อเมื่อ  

 (๑) กรณีนิสิตแผน ก แบบ ก ๑ ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และ 
มีความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 (๒) กรณีนิสิตแผน ก แบบ ก ๒ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิตและ 
มีแต้มเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป 

 ข้อ ๖๖ นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบวัดคุณสมบัติและได้รับสัญลักษณ์ S ภายในก าหนด
ระยะเวลาดังต่อไปน้ี นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

           (๑) นิสิตท่ีเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท ภายใน ๔ ภาคการศึกษา ส าหรับแบบทวิภาค และ ๖ ภาค
การศึกษาส าหรับแบบตรีภาค 

           (๒) นิสิตเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ภายใน ๕ ภาคการศึกษา ส าหรับแบบทวิภาค และ ๗ ภาค
การศึกษาส าหรับแบบตรีภาค  

ส าหรับหลักสูตรท่ีก าหนดจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนมากกว่า ๓๐ หน่วยกิตขึ้นไป ให้มีระยะเวลาเพิ่ม
อีก ๑ ภาคการศึกษาจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยให้คณะแจ้งส านักงานการทะเบียนเพื่อบันทึกการเพิ่ม
ระยะเวลาการศึกษา 

 นิสิตท่ีสอบวัดคุณสมบัติแล้ว และได้รับสัญลักษณ์ U สามารถลงทะเบียนสอบได้อีก ๑ ครั้ง แต่ท้ังนี้ต้อง 
ไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

        ระยะเวลาในระหว่างท่ีลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๐๗ (๑) (๒) และ (๕) มิให้น ามานับรวมเป็นระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะอาจก าหนดให้นิสิต 
ในหลักสูตรต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติก่อนก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ต้องจัดท าเป็นประกาศคณะ
ก่อนรับนิสิตเข้าศึกษา 

 
ส่วนที่ ๕ 

กำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
------------------------------------- 

 
 ข้อ ๖๗ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้ าใจของนิสิตในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัย 

 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีการสอบความรู้พื้นฐานและความรู้
เชิงลึกท่ีจ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีความรู้ท่ีจ าเป็นเพียงพอในการท างานวิจัย 



๑๕ 

 

 ข้อ ๖๘ นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และภายใน
ระยะเวลาที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะประกาศก าหนด 

           โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิต พร้อมท้ังรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
คณะตามล าดับ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะก าหนด 

หลักเกณฑ์และก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้จัดท าเป็นประกาศคณะ 

 ข้อ ๖๙ นิสิตต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะก าหนด 
และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

 (๑) ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภายใน ๒ ปีการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

 (๒) ส าหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภายใน ๓ ปีการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

 (๓) ส าหรับหลักสูตรแบบต่อเนื่อง นิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อใด
ก็ได้ แต่ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๗๒ (๒) 

            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ อาจก าหนดให้นิสิต  
ในหลักสูตรต้องสอบและได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ โดยต้องจัดท า
เป็นประกาศคณะก่อนรับนิสิตเข้าศึกษา 

           นิสิตท่ีมิได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
เว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารคณะอาจขยายก าหนดเวลาต่อไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได้
และให้คณะด าเนินการแจ้งส านักงานการทะเบียน 

 ข้อ ๗๐ เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว ให้คณะจัดท าประกาศหัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ท า
วิทยานิพนธ์ พร้อมท้ังรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งให้บัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กระท าได้เฉพาะ 
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป 
 

ส่วนที่ ๖ 
กำรสอบวิทยำนิพนธ์และกำรสอบกำรค้นคว้ำอิสระ 

-------------------------- 
 

 ข้อ ๗๑ การสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนิสิตใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัย 

 การสอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีการสอบความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึก  
ท่ีจ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีความรู้ท่ีจ าเป็นเพียงพอในการท างานวิจัย 

การสอบวิทยานิพนธ์ ให้กระท าโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ส่วนการสอบการค้นคว้าอิสระ  
ให้กระท าโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบมหาวิทยาลัย 

 

 



๑๖ 

 

 ข้อ ๗๒ นิสิตจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

 (๑) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 (๒) ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ แต่ในกรณีท่ีโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่มีข้อแก้ไขในสาระส าคัญ และคณะกรรมการบริหาร
คณะอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยให้เริ่มต้นนับระยะเวลาดังกล่าวต้ังแต่วันท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

           (๓) มีหลักฐานแสดงว่า ได้ส่งบทความวิจัยซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้วารสารทางวิชาการ
พิจารณาเพื่อการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการแล้ว ท้ังนี้  ตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย 

           (๔) ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 (๕) ผ่านเกณฑ์อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารคณะก าหนด  

        นิสิตท่ีประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะก าหนด 

 ข้อ ๗๓ การสอบวิทยานิพนธ์ให้กระท าโดยเปิดเผย และบุคคลภายนอกอาจเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบ
วิทยานิพนธ์ก็ได้ เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องพิทักษ์ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของวิทยานิพนธ์ไว้เป็นความลับ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 ข้อ ๗๔ รูปแบบของวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และรายงานการค้นคว้าอิสระให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวน 
วิธีการ และภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

 ภายใต้ระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดในหมวด ๒ ส่วนท่ี ๒ นิสิตท่ีส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายหลัง
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง จะไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิช า
วิทยานิพนธ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕๐ ในภาคการศึกษาถัดไปด้วย 

 ข้อ ๗๕ ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นของนิสิตผู้จัดท าท่ีตน
ได้สร้างสรรค์ขึ้น เว้นแต่การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย เพื่อการท าวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ 
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ได้ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ หรือสถานท่ี ตลอดจนสิ่งอ านวยความ
สะดวกของคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาหรือการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์
ท่ีปรึกษา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัย             

 ข้อ ๗๖ ผลงานทางวิชาการของนิสิตต้องได้รับหรือยอมรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๗๗ การตีพิมพ์หรือการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการตามข้อ ๗๖ เป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา 
และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนท่ี ๒ ของข้อบังคับน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ส่วนที่ ๗ 
กรณีนิสิตกระท ำผิดเก่ียวกับกำรศึกษำ 

-------------------------- 
 

 ข้อ ๗๘ กรณีนิสิตได้กระท าผิดเกี่ยวกับการศึกษา ให้น าความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
-------------------------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

ระดับกำรประเมิน 
--------------------- 

 
 ข้อ ๗๙  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มี ๔ ระดับ ดังนี้         

 (๑) ดีมาก (Very Good) 

 (๒) ดี (Good) 

 (๓) ผ่าน (Pass) 

 (๔) ตก (Fail) 

 ข้อ ๘๐ การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชา ให้กระท าเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายและแต้ม
ประจ า ดังต่อไปน้ี 
  สัญลักษณ์ ควำมหมำยแต้มประจ ำ 
    A ผลการประเมินขั้นดีเลิศ  (Excellent)      ๔.๐ 
    B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก  (Very Good)     ๓.๕ 
    B ผลการประเมินขั้นดี  (Good)            ๓.๐ 
    C+ ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)    ๒.๕ 
    C ผลการประเมินขั้นพอใช้  (Fair)      ๒.๐ 
    D+ ผลการประเมินขั้นค่อนข้างอ่อน  (Poor)  ๑.๕ 
    D ผลการประเมินขั้นอ่อน  (Very Poor)      ๑.๐ 
    F ผลการประเมินขั้นตก    (Fail)              ๐.๐ 
    I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete)     -       
    P การสอนยังไม่สิ้นสุด  (In Progress)  - 
    S ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ  (Satisfactory)     - 
    U ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) -  
    V ผู้เข้าศึกษาบางรายวิชา  (Visitor)   - 
    W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)      -       
    M นิสิตขาดสอบ   (Missing)  - 
    X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน        (No Report)  - 
 



๑๘ 

 

ส่วนที่ ๒ 
หลักเกณฑ์กำรให้สัญลักษณ์ผลกำรศึกษำ 
------------------------------------------------- 

 
ข้อ ๘๑ การประเมินผลการศกึษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา หรือภาคฤดูร้อน 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าภายในภาคการศึกษาถัดจากภาค
การศึกษาที่มีการประเมินผล โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

ข้อ ๘๒ การให้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, S และ F หรือ U จะกระท าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) เมื่อมกีารประเมินผลการศกึษารายวิชาท่ีนิสิตเข้าสอบ หรือมีการประเมินผลงานของนิสิต 

  (๒) เมื่อเปลี่ยนจาก I โดยมีการประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 

         (๓) เมื่อเปลี่ยนจาก M, P, หรอื X 

  ข้อ ๘๓ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๘๒ แล้ว สัญลักษณ์ F หรือ U จะให้ได้ในกรณีต่อไปน้ี 

(๑) ในรายวิชาท่ีอาจารย์ผู้สอนไม่ยินยอมให้นิสิตเข้าสอบ 

  (๒) เมื่อนิสิตกระท าการทุจริตในการสอบ หรือท าผิดระเบียบหรือข้อบังคับ หรือค าสั่งเกี่ยวกับการสอบท่ี
มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หรือหลักสูตรใช้บังคับอยู่ และคณะกรรมการบริหารคณะเห็นว่าเป็นการท าผิดในข้อ
ส าคัญจนสมควรได้  F หรือ U 

 (๓) เมื่อเปลี่ยนจาก I ในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลการสอบหรือผลงานภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน 

 (๔) เมื่อเปลี่ยนจาก M ในกรณีท่ีนิสิตไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ีสมบูรณ์ในการขาดสอบได้ภายใน ๒ 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

 ข้อ ๘๔ การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 

 (๑) นิสิตป่วยก่อนสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น และยังป่วยอยู่จนกระท่ังถึงก าหนด 
การสอบ  เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทุกรายวิชาได้ และคณบดีได้พิจารณาค าร้องประกอบ
กับความเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นและหัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี) แล้ว เห็นว่าการศึกษาของนิสิตผู้นั้น  
ขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย และไม่ใช่ส่วนส าคัญ 

 (๒) นิสิตได้ศึกษามาจนสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว และป่วยระหว่างการสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ 
เข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

           (๓) นิสิตขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย และคณะกรรมการบริหารคณะท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติกรณีมีเหตุสุดวิสัยท่ีใช้บังคับส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
โดยอนุโลม 

           (๔) นิสิตท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษา ยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาและแจ้งให้ส านักงานการทะเบียนทราบพร้อมกับผลการศึกษา
ของนิสิตอื่น ท่ีลงทะเบียนรายวิชานั้น 



๑๙ 

 

           การเปลี่ยนจาก I ตาม (๑) และ (๒) อาจได้รับสัญลักษณ์การประเมินผลสูงสุดไม่เกิน B หรืออาจ
ประเมินผลตามจริง โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ผลการศึกษา
กรณีนิสิตขาดสอบเนื่องจากป่วยของระดับปริญญาตรีโดยอนุโลม 

 ข้อ ๘๕ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๘๔ (๑) หรือ (๒) ให้นิสิตยื่นค าร้องต่อคณบดีภายใน ๑ สัปดาห์ นับแต่วันท่ี
นิสิตเริ่มป่วย หรือนับแต่วันท่ีพ้นจากอาการป่วยร้ายแรงซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นค าร้องได้พร้อมด้วยใบรับรอง
แพทย์จากศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือจากสถานพยาบาลของทางราชการห รือ
รัฐวิสาหกิจ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

 ข้อ ๘๖ การให้สัญลักษณ์ P ในรายวิชาเรียน จะกระท าได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้นท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาท่ีมีการสอน หรือการท างานต่อเนื่องกันไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา 

 ข้อ ๘๗ การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าได้ ก็ต่อเมื่อผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ เฉพาะในกรณีต่อไปนี้ 

 (๑) รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่เป็นล าดับขั้นหรือก าหนดไว้ว่าไม่นับหน่วยกิต 

 (๒) การประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์                                       

(๓) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ โดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

 (๔) การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

 ข้อ ๘๘ การให้สัญลักษณ์ U จะกระท าได้ ก็ต่อเมื่อผลการประเมินรายวิชาหรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือ 
ผลการสอบประมวลความรู้หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ไม่เป็นท่ีพอใจ 

 ข้อ ๘๙ การประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๘๗  และข้อ ๘๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการบริหารคณะก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะและประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า 

 ข้อ ๙๐ การให้สัญลักษณ์ V จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นผู้เข้าศึกษา 
บางรายวิชา และผู้สอนเห็นว่าได้ให้ความสนใจต่อการเรียนอย่างเพียงพอ 

 ข้อ ๙๑ การให้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนจะกระท าได้เมื่อพ้น ๖ สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาหรือ ๒ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี 

 (๑) นิสิตได้ถอนรายวิชานั้น 

 (๒) นิสิตป่วยก่อนท่ีการเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังคงป่วยอยู่จนกระท่ังถึงก าหนด 
การสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได้ ท้ังนี้ ให้นิสิตปฏิบัติตามความในข้อ ๘๔  
โดยอนุโลม 

 (๓) นิสิตลาพักการศึกษาโดยถูกต้อง 

 (๔) นิสิตถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  ด้วยเหตุผลอื่นท่ีมิใช่เพราะเหตุท่ีกระท าผิดข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการสอบของหลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

 (๕) คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ตามข้อ ๘๔ (๑) (๒) หรือ (๓) หากปรากฏว่าการป่วยหรือ
เหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 

 (๖) ในรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟัง และผู้สอนเห็นว่าไม่ได้ให้ความสนใจต่อการเรียนอย่าง
เพียงพอ 

 (๗) ในรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อก าหนดของหลักสูตร 

 ข้อ ๙๒ การให้สัญลักษณ์ M จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาท่ีนิสิตขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดง
หลักฐานท่ีสมบูรณ์เกี่ยวกับเหตุในการขาดสอบได้ 



๒๐ 

 

 ข้อ ๙๓ การให้สัญลักษณ์ X จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่ส านักงานการทะเบียนยังไม่ได้รับรายงานการ
ประเมินผลการศึกษาของรายวิชานั้นตามก าหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
กำรค ำนวณแต้มเฉล่ีย 
---------------------------- 

 
 ข้อ ๙๔ การค านวณแต้มเฉลี่ยของนิสิตแต่ละราย ให้กระท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 ข้อ ๙๕ แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งค านวณได้ดังต่อไปน้ี 

 (๑) แต้มเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผล
คูณของหน่วยกิตค านวณกับแต้มประจ าสัญลักษณ์ท่ีนิสิตได้ในแต่ละรายวิชาทุกครั้งเป็นตัวต้ังแล้วหารด้วยผลรวม
ของจ านวนหน่วยกิตค านวณรายภาค 

 (๒) แต้มเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีมีการ
คิดค านวณโดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตค านวณกับแต้มประจ าสัญลักษณ์ท่ีนิสิตได้รับในแต่ละรายวิชาทุก
ครั้งเป็นตัวต้ังแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตค านวณสะสม 

 ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการศึกษา ในภาคการศึกษาภาคถัดไปท่ีนิสิตผู้นั้นลงทะเบียน
เรียนและมีหน่วยกิตค านวณรายภาคเพื่อจ าแนกสภาพนิสิต ยกเว้นภาคฤดูร้อนสุดท้ายส าหรับนิสิตท่ีศึกษาครบตาม
หลักสูตร 
 

หมวด ๘ 
กำรเปล่ียนสถำนภำพกำรศึกษำ 
---------------------------------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

หลักสูตรแบบต่อเนื่อง 
--------------------------- 

 
 ข้อ ๙๖ นิสิตระดับปริญญาโทจะสามารถเปลี่ยนเป็นระดับปริญญาเอกได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ีสองเป็นต้น
ไป ก็ต่อเมื่อ  
        (๑) ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ ท่ีจะเปลี่ยนเป็นระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ ๒.๒ จะต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรและสอบได้สัญลักษณ์ B ขึ้นไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และมีแต้มเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  

ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๑ ท่ีจะเปลี่ยนเป็นระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ ๑.๒ จะต้องมี
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด  

 (๒) ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด 

        (๓) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เปลี่ยนเข้าสู่ระดับปริญญาเอก 
        ท้ังนี้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์เพิ่มเติมโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารคณะ 



๒๑ 

 

 ข้อ ๙๗ นิสิตระดับปริญญาเอกท่ีจะเปลี่ยนระดับเป็นปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้เปลี่ยนเข้าสู่ระดับปริญญาโท ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปน้ี 
        (๑) ยื่นค าร้องขอเปล่ียนเป็นระดับปริญญาโท 
        (๒) สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านภายในก าหนดเวลา และยื่นค าร้องขอเปล่ียนระดับ 
        (๓) ได้สัญลักษณ์ U สองครั้งในการสอบวัดคุณสมบัติ 

ข้อ ๙๘ เมื่อมีการอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้โอนทุกรายวิชาท่ีนิสิตผู้นั้นได้ศึกษาแล้วไปเป็นรายวิชา
ในหลักสูตรท่ีเปลี่ยนเข้าศึกษา พร้อมท้ังสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษาท่ีได้รับ และให้น าไปใช้คิดค านวณผล
การศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ข้อ ๙๙ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับต่อเนื่องต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา แม้ว่าจะมีการเปลี่ยน
ระดับการศึกษา 

ข้อ ๑๐๐ นิสิตท่ีเข้าสู่ระดับปริญญาเอกแล้ว แต่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก เพราะเหตุท่ี
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน หรือสอบวิทยานิพนธ์ตก อาจขอกลับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท โดยต้องยื่นค า
ร้องพร้อมใบสมัครเข้าศึกษาภายในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตในระดับ
ปริญญาเอก 

ระยะเวลาการศึกษา ให้เริ่มต้นนับใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่กลับเข้าศึกษา 

 ให้โอนทุกรายวิชาท่ีนิสิตผู้นั้นได้ศึกษาแล้วไปเป็นรายวิชาในหลักสูตรท่ีขอกลับเข้าศึกษา พร้อมท้ังสัญลักษณ์
การประเมินผลการศึกษาที่ได้รับ และให้น าไปใช้คิดค านวณผลการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ข้อ ๑๐๑ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการเข้าสู่ระดับการศึกษา การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
และการขอกลับเข้าศึกษา จากนั้นให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้คณะแจ้ง
ส านักงานการทะเบียนทราบภายใน ๒ สัปดาห์นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ  

ส่วนที่ ๒ 
กำรเปล่ียนสำขำวิชำ 
--------------------------- 

 
ข้อ ๑๐๒ นิสิตอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนเป็นสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัยได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะท่ีนิสิตสังกัดและท่ีนิสิต  
ขอเปลี่ยนไปสังกัด 

 (๑) ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 
 (๒) มแีต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 

ข้อ ๑๐๓ นิสิตท่ีเปลี่ยนสาขาวิชาอาจได้รับยกเว้นรายวิชาท่ีต้องศึกษาตามหลักสูตรได้ ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารคณะก าหนด 

 
ส่วนที่ ๓ 

กำรเปล่ียนแผนกำรศึกษำ 
------------------------------- 

 
ข้อ ๑๐๔ นิสิตท่ีเข้าศึกษาในแผน ก ไม่สามารถย้ายไปศึกษาแผน ข ได้ แต่ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในแผน ข 

อาจย้ายไปศึกษาแผน ก ได้หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ จากนั้นให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 



๒๒ 

 

หมวด ๙ 
กำรลำพักกำรศึกษำ 
------------------------ 

 
 ข้อ ๑๐๕ นิสิตท่ีประสงค์จะหยุดกิจกรรมด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ให้ยื่นค าร้องขอลา
พักการศึกษาต่อคณบดี พร้อมท้ังหลักฐานอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อน เว้นแต่เป็นการลาพักในระหว่างท าวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

         การยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องกระท าภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษา
ตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา  

         การอนุมัติให้ลาพักการศึกษาให้กระท าได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน และหากยังมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องลาพักการศึกษาต่อไป ให้ย่ืนค าร้องใหม่ 

         ระยะเวลาการลาพักการศึกษาต้องไม่อยู่ในช่วงขยายเวลาการศึกษาของนิสิตท่ีได้รับอนุมัติ เนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย ตามข้อ ๑๑๒ 

ข้อ ๑๐๖ เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นิสิตต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษาที่ลาพัก เว้นแต่นิสิตได้ช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

 ในระหว่างการลาพักการศึกษา นิสิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์การศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และไม่สามารถด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ 

ข้อ ๑๐๗ การขอลาพักการศึกษา จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษา เว้นแต่มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

 (๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

 (๒) ไปท าวิจัยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ 

 (๓) เจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๓ สัปดาห์ 

 (๔) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๓ สัปดาห์ตามค าสั่งแพทย์ 

        (๕) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนิสิต 

 (๖) มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งท าให้ไม่สามารถศึกษาในภาคการศึกษานั้นได้ โดยต้องมีหลักฐาน
ยืนยันเหตุดังกล่าว 

        การลาพักการศึกษาตาม (๓) และ (๔) ต้องมีใบรับรองแพทย์จากศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุข
รับรอง และในกรณี (๓) ต้องมีส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีระบุค่าห้องพักในสถานพยาบาลมาด้วย 

ข้อ ๑๐๘ ให้นับระยะเวลาท่ีนิสิตลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาของนิสิตด้วย เว้นแต่เป็นการลา
ตามข้อ ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) 

การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๐๗ (๒) โดยไม่นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษาให้กระท าได้เพียงหนึ่งภาค
การศึกษาเท่านั้น ส่วนเกินกว่าให้นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษาของนิสิต 

      การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๐๗ (๕) โดยไม่นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษาให้กระท าได้เพียงหน่ึงปีการศึกษา
เท่านั้น ส่วนเกินกว่าให้นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษาของนิสิต 



๒๓ 

 

 ระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๐๗ (๔) และ (๖) อาจไม่นับอยู่ในระยะเวลาการศึกษาของนิสิตได้ 
หากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นควรอนุมัติ 

        การลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๐๗ (๒) (๔) (๕) และ (๖)  กรณียกเว้นไม่นับระยะเวลาการศึกษาให้คณะแจ้ง
ส านักงานการทะเบียน เมื่อมีการยกเว้นไม่นับระยะเวลาการศึกษา  
  

หมวด ๑๐ 
กำรพ้น และกำรคืนสถำนภำพนิสิต 
------------------------------------------ 

 
ข้อ ๑๐๙ เมื่อมีกรณีดังต่อไปน้ี ให้นิสิตพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรแล้ว 

 (๔) เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือรักษา
สถานภาพการเป็นนิสิต และช าระเงินค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษ (ถ้ามี) 

      (๕) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา นิสิตทดลองศึกษาได้แต้มเฉลี่ยต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือได้รับสัญลักษณ์ 
U ในรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต หรือไม่ผ่านเกณฑ์การทดลองศึกษาตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดโดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ 

 (๖) นิสิตสามัญได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือได้แต้มเฉลี่ยรายภาคในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา
ต่ ากว่า ๒.๕๐   

 (๗) นิสิตสามัญซึ่งได้แต้มเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๒.๕๐  แต่ไม่ถึง ๓.๐๐ ซึ่งเรียกว่า “สภาพวิทยาทัณฑ์” เป็นเวลา 
๒ ภาคการศึกษา ติดต่อกัน 

 (๘) ได้รับสัญลักษณ์ U สองครั้ง ในการสอบประมวลความรู้ 

 (๙) ได้รับสัญลักษณ์ U สองครั้ง หรือไม่ได้รับสัญลักษณ์ S ภายในก าหนดระยะเวลาในข้อ ๖๖ ในการสอบ
วัดคุณสมบัติ เว้นแต่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแบบต่อเนื่อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
เปลี่ยนเข้าสู่ระดับปริญญาโท 

 (๑๐) เมื่อไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ภายในระยะท่ีก าหนด 

 (๑๑) เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 (๑๒) เมื่อการประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาได้สัญลักษณ์ U ติดต่อกันสองครั้ง ใน
กรณีท่ีมีการลาพักการศึกษาคั่นกลาง ให้ถือว่าการได้สัญลักษณ์ U สองครั้งนั้น เป็นการได้สัญลักษณ์ U สองครั้ง
ติดต่อกัน 

 (๑๓) นิสิตสอบวิทยานิพนธ์ “ตก” 

 (๑๔) เมื่อลงทะเบียนเรียนครบระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนท่ี ๒ แล้ว แต่ยังไม่สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ 

 (๑๕)  เมื่อมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสถานภาพ การเป็นนิสิต เพราะเหตุท่ีขาดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตร หรือกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะหรือมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสอบหรือ
วินัยนิสิต 



๒๔ 

 

 การลาออกตาม (๒) ให้ย่ืนค าร้องต่อทะเบียนคณะ และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี  

 กรณีตาม (๗) ให้นับทุกภาคการศึกษา เว้นแต่เป็นกรณีท่ีนิสิตได้ลาพักการศึกษา โดยผลการศึกษาในภาค  
ฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียน 

 ข้อ ๑๑๐ นิสิตท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตเพราะเหตุท่ีมิได้ลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสถานภาพการเป็น
นิสิต และมิได้ช าระเงินภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๐๙ (๔) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิตได้ภายในภาค
การศึกษาที่พ้นสถานภาพ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

 ข้อ ๑๑๑ นิสิตท่ีส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ยังด าเนินการไม่ครบเงื่อนไข  
การส าเร็จการศึกษา ให้ด าเนินการตามกรณีดังต่อไปน้ี 

 (๑) ในกรณีท่ียังมีระยะเวลาการศึกษา ให้รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต  

 (๒) ในกรณีท่ีครบระยะเวลาการศึกษาแล้ว ให้ขอขยายระยะเวลาการศึกษาได้ และให้รักษาสถานภาพการ
เป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษา ท้ังนี้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๑๒ ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยท าให้นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตาม  
ข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
โดยล าดับ หากคณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการศึกษาให้เสนอเรื่องต่อ  
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมผลการประเมินการท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาและเสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

หมวด ๑๒ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
------------------------- 

 
 ข้อ ๑๑๓ ผู้ท่ีจะมีสิทธิขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามความในหมวดนี้ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ
และได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

 (๑) ลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกิตสอบได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด โดยนิสิตท่ีมีรายวิชาเรียนต้องได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 (๒) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และตามความในหมวด ๒ ส่วนท่ี ๒ 
ของข้อบังคับน้ี 
       (๓) ต้องได้รับหรือยอมรับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ
ตามข้อ ๗๖  

 ข้อ ๑๑๔ นิสิตในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะส าเร็จการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ 

 (๑) กรณีหลักสูตรแผน ก ต้องสอบผ่านการสอบรายวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร การสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด     

 (๒) กรณีหลักสูตรแผน ข  ต้องสอบผ่านการสอบรายวิชา การสอบการค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวล
ความรู้ และปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๑๑๕ นิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะส าเร็จการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ ต้องสอบผ่านรายวิชาตามท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร การสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  การสอบวิทยานิพนธ์ และปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 
จึงจะส าเร็จการศึกษา 



๒๕ 

 

ข้อ ๑๑๖ นิสิตผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในหมวดนี้ ต้องแสดงความจ านงขอรับประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตรต่อส านักงานการทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศ
มหาวิทยาลัย และอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
บัตรในภาคการศึกษานั้น 

 ผู้ท่ีคณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภายในวันสุดท้ายของปีการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้มีสิทธิขึ้นรับพระราชทานปริญญา
บัตรในปีการศึกษานั้น 
 

บทเฉพำะกำล 
---------------- 

 
 ข้อ ๑๑๗ ส าหรับนิสิตซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้น าระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังประกาศและค าสั่งของคณะและ
มหาวิทยาลัยซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะท่ีนิสิตผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนิสิตผู้นั้นต่อไป จนกว่าจะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 

ข้อ ๑๑๘ กรณีหลักสูตรยังไม่ได้ปรับปรุงหรือปรับปรุงไม่ทันปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังประกาศและค าสั่ง
ของคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งใช้บงัคับจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติหลักสูตรท่ีปรับปรุงนั้น  

 

                                                                  ประกาศ ณ วันท่ี    ๓๑    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      (ลงนาม)          ภิรมย์  กมลรัตนกุล 

               (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล) 
                                                                                นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 

 


