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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

       

 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้นฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2550  สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยคําแนะนําของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

  

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550" 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแต ปการศึกษา 2550  เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 

บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

   "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   "สภาวิชาการ"    หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   "อธิการบดี"     หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   "สํานักวิชา"     หมายถึง สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   "สาขาวิชา"     หมายถึง สาขาวิชาในสํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   "คณบดี"       หมายถึง คณบดีสํานักวิชาตนสังกัดของนักศึกษา 

   "หัวหนาสาขาวิชา"   หมายถึง  หัวหนาสาขาวิชาตนสังกัดของนักศึกษา 

    "รายวิชา"       หมายถึง วิชาที่เปดสอนตามหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

             เทคโนโลยีสุรนารีโดยไมนับรวมวิทยานิพนธ  

   "คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท"   หมายถึง คณาจารยท่ีสภาวิชาการแตงต้ังใหเปนผูสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท 

   "คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก"  หมายถึง คณาจารยท่ีสภาวิชาการแตงต้ังใหเปนผูสอน 

             ระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาเอก 

   "นักศึกษาขั้นปริญญาเอก (Ph.D. Student)"  หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ยังสอบวัด

คุณสมบัติไมผาน 

   "นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate)"  หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่สอบวัด

คุณสมบัติผานแลว 

 ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการใชขอบังคับนี้ 

 ขอ 6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีไมขัดหรือ 

    แยงกับขอบังคับนี้  

 



 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 

 

 ขอ 7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา    

   7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือเปน

นักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   7.2 หลักสูตรปริญญาโท 

7.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย  

    รับรองหรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก 

   สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรือเทียบเทา หรือ 

    7.2.3 หากไมเปนไปตามขอ 7.2.2 ตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาเอกของหลักสูตรปริญญา 

        โทท่ีจะเขาศึกษาไมตํ่ากวา 2.75 หรือเทียบเ ทา หรือมีประสบการณการทํางานในสาขาวิชา

         ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษา  โดยมีหนงสือรับรองจากหนวยงานหรือจาก 

       ผูบังคับบัญชาวามีศักยภาพที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได 

   7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

    เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมหีลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษา  

    ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืน  

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   7.4 หลักสูตรปริญญาเอก 

    7.4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จ 

     การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

    7.4.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ 

       สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จ  

       การศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองใน 

         สาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเขาศึกษา โดยมีแตมระดับ 

         คะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษากอนสุดทายไมตํ่ากวาเกณฑเกียรตินิยมของสถาบัน

        ท่ีกําลังศึกษา 

    7.4.3 ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เนนเฉพาะการทําวิจัยตองเปนผูสําเร็จการศึกษา 

      ขั้นปริญญาโทที่มีการทําวิทยานิพนธ  และมีประสบการณวิจัยในสายงานโดยมีผลงาน 

      วิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ  

7.5 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากการเปนนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

   7.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7.7 ผูสมัครเขาศึกษาทุกหลักสูตรขางตน ตองไมเปนผูพนสถานภาพนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาเพราะยังไม

สําเร็จการศึกษาเมื่อครบกําหนดเวลาสูงสุดแลวในหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีจะเขาศึกษา 

7.8 สภาวิชาการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณายกเวนคุณสมบัติตามท่ีกําหนด

ขางตนไดเปนกรณีไป 

 

 ขอ 8 การรับเขาศึกษา 

8.1 การพิจารณารับเขาศึกษากระทําโดยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งแตงต้ังโดยคณบดีตามคําแนะนําของ

สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตร 

8.2 วิธีการคัดเลือกเขาศึกษาอาจใชวิธีสอบคัดเลือก วิธีทดสอบความรู หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีคณบดีเห็นชอบตาม

คําแนะนําของสาขาวิชา  

8.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการรับเขาศึกษาตามคําแนะนําของคณะกรรมการคัดเลือก  



8.4 การรับเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอกแบบ 1 ท่ีเนนเฉพาะการวิจัยเพ่ือทํา

วิทยานิพนธ ตองไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

8.5 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเห็นวาผูสมัครเขาศึกษาขั้นปริญญาเอกมีความพรอม

ทางวิชาการยังไมเพียงพอสําหรับการศึกษาขั้นปริญญาเอก  สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณารับผูนั้นเขาศึกษาขั้นปริญญาโทในหลักสูตรท่ีผูนั้นสมัคร

เขาศึกษาก็ได 

 

 ขอ 9 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา    

   9.1 ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอยางสมบูรณเมื่อมหาวิทยาลัยได 

         ขึ้นทะเบียนผูนั้นเปนนักศึกษาแลว 

   9.2 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

หมวด 2 

สถานภาพนักศึกษา 

 

 ขอ 10 สถานภาพนักศึกษา    

   10.1 นักศึกษาจะมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

10.1.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  

10.1.2 นักศึกษาทดลองศึกษา  หมายถึง  ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาโดยมีเงื่อนไขใหทดลอง

ศึกษาในภาคการศึกษาแรกเขา 

   10.2 นักศึกษาทดลองศึกษาจะไดรับการพิจารณาใหเปล่ียนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญเมื่อ 

    ผานเงื่อนไขใหทดลองศึกษาตามที่กําหนดดังนี้ 

10.2.1 สอบไดรายวิชาขั้นปริญญาตรีทุกรายวิชาที่กําหนดใหเรียนตามเงื่อนไขใหทดลองศึกษาโดยมี

แตมระดับคะแนนไมตํ่ากวา 2.50 ซ่ึงรายวิชาเหลานี้จะไมนําไปคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมและไมนับรวมเปนหนวยกิตสอบได 

10.2.2 สอบไดรายวิชาขั้นบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชาที่กําหนดใหเรียนตามเงื่อนไขใหทดลองศึกษา

โดยมีแตมระดับคะแนนไมตํ่ากวา 3.00  

 

หมวด 3 

ระบบการศึกษา 

 

 ขอ 11 ระบบการศึกษา 

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา 

         แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

11.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวนหนวยกิต 1  

         หนวยกิตมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา ใชเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษา 

11.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  การฝก หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา  ใชเวลาไมนอยกวา 

24 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา  

11.2.3 การคนควาอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา 

11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

   11.3 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

   11.4 หนวยกิตรายภาค  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวมกันท้ังหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ 

       ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในภาคการศึกษานั้น 

   11.5 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมกันท้ังหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ 

     ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําใน 



    รายวิชาใด ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมจากจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

    ในครั้งสุดทายเพียงคร้ังเดียว 

   11.6 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนนตัวอักษร

    A B+ B C+ C หรือ S และจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธท่ีมีผลการสอบ  "ผาน"  หรือ  "ดีมาก" 

    

หมวด 4 

ประเภทและโครงสรางของหลักสูตร 

 

 ขอ 12 ประเภทของหลักสูตร 

   12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 

    ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาตรี

    แตตํ่ากวาขั้นปริญญาโท 

   12.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพและการ 

    วิจัยในระดับท่ีสูงกวาขั้นปริญญาตรีแตตํ่ากวาขั้นปริญญาเอก โดยมุงผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ 

    ท่ีมีความรูในเนื้อหาวิชาพรอมท้ังความสามารถในการวิจัยหรือคนควาอิสระ 

   12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ

    ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกวาขั้น 

    ปริญญาโทแตตํ่ากวาขั้นปริญญาเอก 

   12.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและการวิจัย 

    ในระดับท่ีสูงกวาขั้นปริญญาโท โดยมุงผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถ 

    ระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการวิจัยอยางอิสระเพื่อบุกเบิกแสวงหาความรูใหม 

    และเพ่ือสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 

 ขอ 13 โครงสรางของหลักสูตร 

   13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   13.2 หลักสูตรปริญญาโท   

    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 45 หนวยกิต มีแผนการศึกษาใหเลือก 

    2 แผน ดังตอไปนี้ 

    (1) แผน ก : เนนการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมี 2 แบบ คือ 

         แบบ ก 1 : การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 45 หนวยกิต โดยไมตอง 

         มีการศึกษารายวิชา  ท้ังนี้สาขาวิชาจะกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรม

         ทางวิชาการอื่นโดยไมนับหนวยกิตดวยก็ได โดยตองไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี

กําหนด 

        แบบ ก 2 :  การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต  และ

             การศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด

            ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 

    (2) แผน ข :  เนนการศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ มีเปาหมายเพื่อผลิตนักวิชาการ  

      และนักวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความรูกวางขวางและสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบดวยการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 38 หนวยกิตและการคนควาอิสระ 

หรือการทําโครงการปญหาพิเศษท่ีเทียบคาไดไมนอยกวา 4 หนวยกิต แตไมเกิน 7 หนวยกิต โดยมี

จํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมดไมนอยกวา 45 หนวยกิต แผนนี้ใชกับแตเฉพาะสาขาวิชาที่มีความขาดแคลน

บุคลากรเทานั้น การเปดรับนักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  

   13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   13.4 หลักสูตรปริญญาเอก 

    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิตสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท

    และไมนอยกวา 90 หนวยกิตสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี มีแบบการศึกษาใหเลือก 2 แบบ   

      ดังตอไปนี้  



    (1) แบบ 1 : การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา แตสาขาวิชาอาจกําหนด 

        ใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไมนับหนวยกิตดวยก็ได 

        โดยตองไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

       แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 60  หนวยกิต  

           (2) แบบ 2 : เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  

         แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธท่ีมีคาเทียบได  

      ไมนอยกวา 45 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

     แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีตองทําวิทยานิพนธท่ีมีคาเทียบได  

          ไมนอยกวา 60 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

          ท้ังนี้  วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และ 2.2  ตองมีคุณภาพและมาตรฐานขั้นตํ่า เทากัน 

 

หมวด 5 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ 14 การลงทะเบียนเรียน 

   14.1 นักศึกษาใหม ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย 

    กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

   14.2 นักศึกษาปจจุบัน  ตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะไมมี 

    สิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

   14.3 นักศึกษาปจจุบันท่ีมิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองไดรับอนุมัติ 

    ใหลาพักการศึกษาตามขอ 34 และตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้น 

    จะพนสถานภาพนักศึกษา 

   14.4 นักศึกษาปจจุบันท่ีลงทะเบียนครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนดแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา 

    ตองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พรอมชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา และคา 

    ธรรมเนียมอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

14.5 จํานวนหนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนดังตอไปนี้ 

14.5.1 หนวยกิตเรียนตามเงื่อนไขใหทดลองศึกษาตามขอ 10.2.1 และ 10.2.2 ใหนับเปน         

หนวยกิตเรียนดวย 

14.5.2 หนวยกิตในการรวมเรียน ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

   14.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

    14.6.1 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ ตองลงทะเบียนเรียน 

       รายวิชานั้นซ้ําอีก  จนกวาจะไดรับระดับคะแนน A B+ B C+ C หรือ S 

    14.6.2 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียน 

       รายวิชานั้นซ้ําอีกเพ่ือใหไดระดับคะแนน  A B+ B C+ C หรือ S หรือเลือกลงทะเบียน 

       เรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและโดย

       อนุมัติของหัวหนาสาขาวิชา การลงทะเบียนดังกลาวนี้ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรที่ 

       ไดรับคร้ังสุดทายสําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   14.7 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

14.7.1 นักศึกษาท่ียังไมไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธไดไม

เกิน 3 หนวยกิต ตอภาคการศึกษา  

14.7.2 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธแลว ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมเกิน 15 

หนวยกิตตอภาคการศึกษา   

14.7.3 ในกรณีท่ีหนวยกิตวิทยานิพนธท่ีเหลือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 14.7.2 ใหลงทะเบียนเรียนเกิน

กวาจํานวนที่กําหนดได 

   14.8 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและประกาศของมหาวิทยาลัย 

     และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 



    14.9 นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจากท่ีกําหนดในหลักสูตรและที่ไมเปนเงื่อนไข 

     ใหทดลองศึกษาตองยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษา พรอมท้ังไดรับความเห็นชอบจาก 

     อาจารยท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 

     ท้ังนี้การประเมินผลการศึกษาจะเปนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U เทานั้น และใหนับเปน 

     หนวยกิตเรียนดวย 

14.10 สาขาวิชาอาจพิจารณารับบุคคลใดเปนผูรวมเรียนในบางรายวิชาก็ได โดยตองลงทะเบียนเรียน 

 รายวิชานั้นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

14.11 นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจไดรับอนุญาตจากสภาวิชาการใหลงทะเบียนเรียน

รายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหนวยกิตและผลการศึกษาไปเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ของสถาบันการศึกษาตนสังกัด 

14.12 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาและสภาวิชาการให

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเห็นวาเอ้ือตอการทํา

วิทยานิพนธ  เพ่ือเทียบโอนจํานวนหนวยกิต และผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตร 

14.13 จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาตามขอ 14.12 ตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาใน

หลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู โดยไมนับรวมหนวยกิตวิทยานิพนธ 

14.14 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  

 ขอ 15 การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 

   15.1 การขอเพิ่มรายวิชา ใหกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา 

   15.2 การขอลดรายวิชา ใหกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้ จะไมมีการ 

    บันทึกรายวิชาที่ลดในใบแสดงผลการศึกษา 

   15.3 การขอถอนรายวิชา ใหกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน 10 สัปดาห

     แรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

   15.4 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา การขอถอน 

    รายวิชาตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาและ 

    อาจารยผูสอนรายวิชานั้น 

 

หมวด 6 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ขอ 16 ระยะเวลาการศึกษา 

   16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไมเกิน 9 ภาคการศึกษา 

   16.2 หลักสูตรปริญญาโท ไมเกิน 15 ภาคการศึกษา  

   16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน  9  ภาคการศึกษา 

   16.4 หลักสูตรปริญญาเอก ไมเกิน 18 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท และ             

    ไมเกิน 24 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี 

16.5 การเร่ิมนับเวลาการศึกษาใหนับจากภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา ผูท่ียังไมสําเร็จการศึกษาเมื่อครบ

กําหนดเวลาดังกลาวนี้จะพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ กรณีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหยาย

สาขาวิชา หรือไดรับอนุมัติใหเปล่ียนระดับการศึกษา  ใหเร่ิมนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี

ไดรับอนุมัติ หากอนุมัติหลังจาก 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาหรือในชวงปดภาคการศึกษา ใหนับ

ภาคการศึกษาถัดไปเปนภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติ แตท้ังนี้ระยะเวลาที่ศึกษารวมทั้งส้ินตองไมเกินกวา

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 7 

ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ 17 ระบบดรรชนีผลการศึกษา 


