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;� 4�� �!��" 2552 �����ก
���������������� ���0�������"!������ก��0��ก���
���-� 
+!0�����+1� D�����ก��0��ก���
���-� (KM Action Plan) ���ก��	��� ?�	���;�ก��0������!���
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����������������Y������ �ก��0�ก
�
����
��=.��
�;0 �
���-���ก'!+! �!��ก��"/2.��"!������0��ก���
���-���ก����  	
��� <�.��������

��0!� <� �!����/��.ก�� D�������� +!������
���-�	�=.+�
 D������������.�.� �$=�.;��;�ก��$�,��
 ��� �������$��� �!���Z�#�$;����2.���ก������.�  

 
 
 

(.�0���/ ��. $��%�ก��[   ������Z��) 
�"��������ก
���������������� 

 
 
 

 



 3 

�����$ 
 

      %
�� 
�&�
�!' 1 ��
��  
 1.  ก��0��ก���
���-� �����ก
���������������� 2 
 2.  �"!������ก��0��ก���
���-� �����ก
���������������� 3 
 3.  � ?�	���ก�����	��0��ก���
���-� 4 
�&�
�!' 2 �������ก����������
���
��������ก�� ���
�ก��������
�� !�����  
 1.  ก�������ก%&ก'� 6 
 2.  ก��0���.� �!�
�
���-� +!ก���.�
����"������ 7 
 3.  ก��+�������.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/	�=.�"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/ 9 
 4.  ก��2.�
���	̂��.���������
������$�Z/ 10 
 5.  ก���������
���=�	���ก�����
������$�Z/ 11 
 6.  ก���.�
������$�Z/ 12 
 7.  ก��������
������$�Z/ 13 
 8.  ก����$��$/
������$�Z/ 14 
 9.  ก���.�#�'����� �!��%���	�����ก%&ก'� ��AA��.ก 15 
 10.  �!�
����#�
���ก������ก���
ก��ก�� D��������������"P��%&ก'� 16 
�&�
�!' 3 +��,-�.�ก����������
���
��������ก�� ���
�ก��������
�� !�����  
 1.  �- +��2.���������
������$�Z/ 18 
 2.  +�����.+��������"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/ 19 
 3.  +������&ก1ก��$�0��"���������
������$�Z/ 20 
 4.  ���2..��������������
������$�Z/ 22 
 5.  +���������
���=�	���2.�ก�����
������$�Z/ 24 
 6.  ���2.����.�
������$�Z/ 26 
 7.  +�����.+��������"!ก���ก���.�
������$�Z/ 27 
 8.  +������&ก1ก���.�
������$�Z/ 28 
 9.  +�� �!����ก���.�
������$�Z/ 29 
 10. +��������
������$�Z/ 32 
 11. +��ก�.ก2�.�-��ก%&ก'��!��� ��AA��� (%-��/���ก��ก��%&ก'�) 33 
 12. +��ก�.ก2�.�-��ก%&ก'��!��� ��AA��.ก (%-��/���ก��ก��%&ก'�) 34 
�&�
�!' 4 0�-�������%���� ��� ����
�� !�1�
��!  36 
 �&���� ก����ก��0�2
��������ก�� 3.�. 2550  
   

 ��#�����
ก��"��ก��������� ���
�ก��������
�� !����� 53 
 



 4 

�&�
�!' 1 
��
�� 

 
-��.ก�+%&�ก����! 
��� 

$�!���กa'b�ก�
����
�	�ก�ก"P/+!
�Z�ก�����	��ก�0ก��������=.������ $.%. 2546 �������� 11 
ก��	�� 7%
&� ��
0-���8�!%
���!'3�9
��������	
%
&� ��
 �3:'-	%��!��ก��#��;
-��.ก�+%&�ก��
��! 
���- &����'�����-< 

��
�������$=�.ก�� �!ก����"#�$ก��%&ก'� ��� 7.3  7�!ก��3�9
��%���� ��� ��&-��.ก����! 
���< 
�	�
��������������������� ก��	��
������%�/   7�%���� ��� ����
�� !�1�
��! ��;
-��.ก�

+%&�ก����! 
����!'��;
����������
��� ������.+�#����
�� ! �!'���������.=������ =���>��� +�#=���
�?$$� �3:'-ก��3�9
�������!'�!�����10+�# �'� :
< 

 
 

ก��3�9
��
 
+1�$�,���%�'@ก�0+!�����+	������ Y������ 10 ($.%. 2550 8 2554) ����;	� c��� <�%-��/ก��

ก��$�,��d ������ ?�	�������ก���
2�.�ก��ก��.���%&ก'� �=. � ?�	���ก��$�,����"#�$�� +!� ?�	���
����   Z����#��� 

����@��ก��.���%&ก'�2�.��� 3 ����ก�������+!$�,�������@���
���-�+!�����+	��ก��������-�
��� �!ก�%ก�!��
�%&ก'�Z�ก�� ก��	��;	��B������ก�������+!$�,�������@���
���-�+!�����+	��
ก��������-� >&����.���ก��0��ก���
���-��$=�.�����-�.��/ก��+	��ก��������-� �����ก���
��
�.��/�
���-������.�-�;�
.��/ก�>&��ก�!0��ก�!0��.�-�;���
����	�=.�.ก�����$�,��;	�� <��!�� �$=�.;	���ก�������B�2��B&�
�
���-�  +!$�,�����.�;	�� <�1-��-�  �
����� D�����������.������ �!���Z�#�$ .��0!���1;	�
�B����.���%&ก'����
�������B;�����+2��2���-���� 

+1�$�,���	�
��������������������� �!�!��� 10 ($.%. 2550 8 2554) ก��	��� ?� �!���/
	�ก;	�����ก�2.��	�
����������"#�$ ���
�������B+!������ก��$�,��.������.��=�.� ���Z%����/
2�. 2 ����ก�� 2.3 ก��	��;	���ก����������+!$�,������ก�;	���%�ก�#�$�$=�.�������
��$��.����	���
$�,���	�
�������-��
��� <���% +!���Z%����/2�. 4 ����ก�� 4.2 ก��	��;	���ก��$�,������ก�;�
����������: .��������%���+!��.��=�.� ���;	��
�������A;�ก�����������
��ก��
	���;����ก��
 D�������� 


������%�/�����ก
����������������  c�����
��� <���%���
���ก�� �����������������;��- +��            
�	
����ก�� �$=�.$�,����ก'!���'�/ ��ก'!.��/ก�� ��ก'!ก���=�.��� +!��ก'!��������.���������=�����
;��!�������+!�!�����������d 
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1ก��
�����!	/�#�$+
��.� (SWOT)  4ก��%&ก'� 2550 0��+2^���������ก���� D�����ก��Q ��
�
���-� �
�������B �����'����$��Z/�� +!���
��������;	�ก��ก��������+!$�����$�,�����.�
�.��
� ก��
�=. 

1. �����'����$��Z/ +!������;0;�ก��;	����ก�� ���� ก��;	����ก��.��������+���+0��;� +!
�=�	���� ���.�������������.�����$=�.	�ก�����ก��;	����ก�� 

2. ���
�������B��
����������������ก���.�2.�.�0���/.��������ก���� ก��0��$��$/�.ก��� 
����� ������� +!ก�� �!�������������
����ก�� �!���#��ก�0#��;���2�+!�����ก
��� 

3. ���
��������;�ก��������+!���
��.����-���ก ���� �����ก��������� +��0!$��������;	����^0 
4. ���
���-��	��!��ก����� ���� ก�������. �!������ �$=�..���
��
���!�
ก;	����;�

��2�
������������� ���
���-�;�ก��0��ก��ก������.ก������� : ���� <�.������ 
5. �2����
������� .��� 	�ก�-��$�,�����$�,����.������������. 

 
ก��"��ก��������� ���
�ก��������
�� !����� 

�����ก
���������������� ��+1�ก��0��ก���
���-�  4  �!�#� ���+ก� �
���-�;���
���� �
���-�
0�ก��
������� ��กD��� �
���-�0�กก������������ +!�
���-�0�ก#���.ก +!��ก���������������+1�
����.�+��ก������ก������������1���ก�0ก���;��- +������: ����.���.�#��ก�02.��	�
������ 

�����ก
���������������� ;	��
�������Aก��ก��$�,����;	���ก�������������
���-�.������.��=�.� 
�.��
� �.�0�;	��
�������Aก���
���-����.�-�;���
���� >&��B=.� <� �!��ก��"/+!� <�#-�� CAA����
����������
��� ก��0�����+1�ก�� D�����ก��0��ก���
���-�  ก��0���
���$=�.;	���ก��+��� C��
���-����.�-�;�
��
���� B=.� <�ก�!�
�ก��	�&��;�ก�����	��0��ก���
���-�;�.��/ก����;	��ก��ก��������-���
�ก�� +!� <�
ก������������ก�%+!
�,�Z���ก��������-�#��;�.��/ก� .������ �-�ก�������.��/�
���-�;	�� ���+��!��
�����B���� ;��;�ก�� D�������� $��.����0!�.����ก��$�,���	�
������;	�� <�.��/ก�+	��ก��������-������
�
��� <�   ��%��.�  

;� 4�� �!��" 2552 �����ก
���������������� ���0�������"!������ก��0��ก���
���-� +!0�����
+1� D�����ก��0��ก���
���-� (KM Action Plan) ���ก��	��� ?�	���;�ก��0������!���
���-�ก��
 D��������������"P��%&ก'�  �"!������Q �����
�ก�0ก���+ก� ����������-� : Share and Care �$=�.0�����
�!���
���-�ก�� D��������������"P��%&ก'�2.������ก
���������������� �����
��B� �!���/�$=�. 

1. �$=�.+ก� ������ก'!  �!��ก��"/ +!�
���-� �ก���
ก��ก�� D���������$=�.;	��ก��� <�.��/
�
���-����ก��� $�,��+!�$��� �!���Z�#�$2.���� �!0�� 

2. �$=�.������!��ก��0���ก̂��
���-� +!���������
���-�  c+�
 D���������� (Best Practices)d �$=�.
;��� <�+	��������-���
�ก��  

3. �$=�.����������
�,�Z���ก��������-�  (Learning Culture) ;	�� <�
�,�Z�����.�2.������ก
���
������������� �$=�.0!$�,���-�ก��� <�.��/ก�+	��ก��������-� 

4. �$=�.������
�����$��Z/;�ก���1-� D�������� 
ก��0���
���$=�.;	���ก��+��� C��
���-����.�-�;���
���� B=.� <�ก�!�
�ก��	�&��;�ก�����	��

0��ก���
���-�;�.��/ก����;	��ก��ก��������-���
�ก�� +!� <�ก������������ก�%+!
�,�Z���ก��������-�
#��;�.��/ก� .������ �-�ก�������.��/�
���-�;	�� ���+��!�������B���� ;��;�ก�� D�������� $��.����0!
�.����ก��$�,���	�
������;	�� <�.��/ก�+	��ก��������-�������
��� <���%��.�  
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��#�����
ก��"��ก��������� /�!���
 KM +�# CKO (Chief Knowledge Officer) 
�$=�.;	�ก��0������!��ก��0��ก���
���-�;�ก���$��ก��������������
���ก���������� .������

 �!���Z�1 �����ก
���������������� 0&� �!ก�%+������������� KM +! CKO ������  
1.  �"��������ก
���������������� (..��.$��%�ก��[  ������Z��)   �!Z�� 
2.  �.��"��������ก
���������������� (1%.	�&��	���  2.1ก��)  �.� �!Z�� 

 3.  	�
	��������ก����"��� (���������  %��.����/)    	�
	����"!������ 
 4.  �����
�����ก�  �.���      �"!������ 
 5.  ����$��"  ก�����ก�      �"!������ 
 6.  ���%����  0���!��       �"!������ 
 7.  �����
��ก�AA�  ��2!
����      �"!������ 
 8.  �����
ก�"@�"�  �"� �!#�      �"!������ 
 9. �����
��  Y�.��0��A       �"!������ 
 10. ����!$�$��"  ����/	���#��      �"!������ 
 11. ���.������  ������       �"!������ 
 12. ���0���
�,�/   ������      �"!������ 
 13. �����
.������   mn���+���                �"!������+!�2���ก�� 
 14. �����
0�������/  �2�ก�!��ก                   �"!������+!1-���
��2���ก�� 

 
 �!Z��+!�.� �!Z�� ��	������+!�
�����1���.������� 
 1)  ;	�ก����������;���������: 
 2)  ;	���� �&ก'�+�!���+!��
� �!����$=�.ก��������;0+ก��"!������ 
	�
	����"!������ ��	������+!�
�����1���.������� 

  1)  0�����+1����ก��0��ก���
���-�;�.��/ก��$=�.������. �!Z�� 
  2)  ������ก������������+!�
���=�	�����. �!Z�� 
  3)  1�ก��� �������
��ก��
	���+! �!����1�$=�. ��� ���+ก��2 
  4)   �!������ก���"!��� �&ก'�+!�"!������ 

�"!������ ��	������+!�
�����1���.������� 
1) �������ก�����+1��������������.�	��� 
2) 0������������
���=�	���2.����;���
�������1���.� 
3) � <� c+��.���������d ;���=�.�ก��0��ก���
���-� 
4) � <� Master Trainer ����ก��0��ก���
���-� 

op���2���ก�� ��	������+!�
�����1���.������� 
1) ��� �!����"!������+!���������ก�� �!��� 
2) �
��
��������
���=�	���ก������������ 
3)  �!������ก���"!������+!	�
	��� 
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��S�%�� ก�����%��"��ก��������� (Desired State) 0-����
�ก��������
�� !����� 
2.��2�ก�����	��0��ก���
���-� (KM Focus Area) :  $�,���!�������"P��%&ก'� 
� ?�	���ก�����	��0��ก���
���-� (Desired 
State) 

	��
����
��1���� <��- Z��� 

1.  �!���
���-�ก�� D��������������"P��%&ก'� 1.  @��2�.�-�
���-������"P��%&ก'� 
2.  �-��=.ก�� D����������"P��%&ก'� 
3.  +�
 D����������;�ก��������������"P��%&ก'� 

 
+�
��� (;�ก��������;0�=.ก2.��2�) : �$=�.+ก� CA	�	�=.�$=�.ก��$�,��.��/ก� (��.�.�) 
1. � <��
���-����0��� <����������.���.�$��Zก�0/
������%�// �!��^����Z%����/;��!���2.�	��
�������.� 
2. 1-����	��;	�ก���������� 
3. � <��
���-���������A��..��/ก� � <���=�.������.���� ����
�;	A�;�.��/ก����.�ก�� 
4. � <� CA	���� �!��.�-� +!�����B��� KM ����
���� 
5. ���;	��ก��ก�� ��� �������	̂��������0� 
6. � <��
���-������.�ก��0��ก��.����������
� 
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�&�
�!' 2 
�������ก����������
���
��������ก��  

���
�ก��������
�� !����� 
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1.  ก�����
�ก��ก�� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��'��!'������/��ก�� 

1. 2�.�������	�
������ 
����
�ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'� $.%. 2550 2�. 7. ��"������2.�1-������Z�������2��
%&ก'� +!2�. 8. ก������2��%&ก'� 

2. �����ก
���������������� � m������ก%&ก'���"P��%&ก'�  4ก��%&ก'�! 1 ����� 

3.  �!ก�%�	�
������ ��=�.� ก������������ก%&ก'��!�����"P��%&ก'�  ก��	��������������+��$a%0�ก��� 8 
������ 

4. ���ก��%&ก'����	���1-���1ก����������������������2��%&ก'��!�����"P��%&ก'� +!���ก��%&ก'����	���1-���
%�ก�#�$�2��%&ก'��!�����"P��%&ก'� ก��	��;	������2.������ " 
�����������2��%&ก'� 

��2�
���� <������=�.����.�=�.�"!ก���ก������=.ก 

�"���+��������"!ก���ก������=.ก 

�"���;	��
���	^��.�
�Z�����=.ก 

(
�Z��.�����=.ก 
�Z����.��
���-� 	�=.
�Z�.=��:)  
�����2�
������. 

�"!ก���ก������=.ก����=�.1-�1���ก������=.ก 

$��.�����=�..�0���/��� �&ก'����
�  

 

�"!ก���ก�� �!0�������ก.������ก������2��%&ก'� 

(�ก�
��	�ก�-�� . �� +�� ก 1 +! . �.ก+�� 1 
��.�������.������0�ก�#�
���ก��) 

�����ก
���0����� �!ก�%����=�.1-�1���ก������=.ก 

���%-��/���ก��ก��%&ก'� 

ก������
�
��
 : ��0�����=���-��กZ� 
1. �0��	�������-�����ก�� D��������2.��	�
������

�$=�.
��+1�ก��������;�#�$�
� 
2. �0��	������������2.�.ก���0�ก1-�������$�������

������%�$�/ ���� Proposal �$=�.� <�2�.�-+ก�
�"!ก���ก������=.ก 

3.  �!ก�%����=�.1-������Z��2�����ก������=.ก �!��
�
� +!�B�����  

4. �0��	��������� �!����"!ก���ก������=.ก�����.�
����$=�.$�0��"���"������  �����2�
���
#�'�.��กa'0!���"�0���/1-� �!�������!���
 ��AA��� +!�"�0���/1-� �!�������!���
 ��AA��.ก 

 

ก������
�
��
 : ��0���������
�� !ก��"��ก�� 
1. ก�� �!�����$��Z/ ������	����=.$��.�+1��$��� 

���	��
�������� : 
2. ก�!�
�ก���.�����=.ก�������.�2�.�2���+!

�.����#�'"/ +!ก��	��;	���ก�������������Q 
;�2����.������
� 

ก��"�����! ��-ก������%����8�
����
�ก��ก�� 
1. +1�ก�������ก���.�/	�ก�-�� 
2. +0������=�..�0���/��� �&ก'�+ก���ก%&ก'� 
3. +0����������: �����ก%&ก'��
��-� ���� 2�.������
��

��
�ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'�, ���ก��%&ก'� 
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2.  ก��"���-���#���������� (Comprehensive examination) 
     +�#ก���-�����1������� (Qualifying examination) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� �%.  . �� ��.��.� �!�
�
���-� #��;� 4 #��ก��%&ก'����0�ก#��+�ก�2�� 

� �%.  . �.ก ��.��.�
����"������  #��;� 6 #��ก��%&ก'����0�ก#��+�ก�2�� 

	�ก���	��1+!�
��0��� <� �"!ก���ก�� �!0�������ก ;	��
���
���	^��.�2����
���� 

��2�
���0���.� (2�.�2��� 	�=. �ก� �� 	�=.�����.�+��) 
#��ก��%&ก'�! 1 ����� 

��2�������1ก���.���.�"!ก���ก�� �!0�������ก 

#��;� 1 �� ��	/	���.� 

��2�
������.�=�.�"!ก���ก���$=�.;	��"!ก���ก�� �!0�������ก;	��
���	^��.� 
	�
	�����2�	�=.1-�����������.�	���   -  �!Z��ก���ก�� 
�"�0���/��"P�� 3 8 5 �� (��#���.ก���)   - ก���ก�� 

�"���+��������"!ก���ก���.� �!�
�
���-� 
+!��2�
����������ก�����
�� �
�����"!ก���ก�� �!0�������ก
���ก��	�� 

��Y!����0!$���#�$ 

�����ก
������1ก���.�+ก�%-��/���ก��ก��%&ก'� 
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��'��!'������/��ก�� 

1. 2�.�������	�
������ 
����
�ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'� $.%. 2550 2�. 27. ก���.� �!�
�
���-� +!2�. 
28. ก���.�
����"������ 

2. ������ �!����#�
���ก�� �������� 9/2548 ��=�.
����� 25 ���	��� 2548 �	^��.�;	�B=.
��B��0�ก
���.� �!�

�
���-� (Comprehensive) � <�
�������̂0ก��%&ก'�2.���ก%&ก'��!��� ��AA��� +1� 2 

3. ������ �!����#�
���ก�� �������� 3/2552 ��=�.
����� 26 ก��#�$��Z/ 2552 �����;�ก���.� �!�
�
���-� ก��
�.�
����"������ +!ก��.��������������
������$�Z/  ก��	�������� 
1) ก���.� �!�
�
���-� ก���.�
����"������ +!ก���.���������
������$�Z/ 	�ก1�.�1���;	�B=.


������.�� <�
��.������1�.� 

2) ;	������ก
���+0��1ก���.� �!�
�
���-� 1ก���.�
����"������ 1ก��.��������������
������$�Z/ 
	�=.ก��2.2����!�!�
� 2.���ก%&ก'��������!�!�
�;�#��ก��%&ก'����� : ;	�%-��/���ก��ก��%&ก'� 
������ก
�� 4 �� ��	/+�ก2.�#��ก��%&ก'�B���  

 

ก������
�
��
 : ��0�����=���-��กZ� 
1. �%. ��AA��� ��.������
���������;	�	��ก�.� B&�0!�.���� >&��0!.�-�#��;�#���������� 1 2.� 4ก��%&ก'� 4��� 2 (��.���� 4: 

 ����=.�ก������) 
2. �%. ��AA��.ก �.�2�.�2��� online +!
����B��� ;���.���� 4 (�����B�.���� 2 �����) 
3. ก���.��������� 2 0!�.�>�.�;���
�������1����������� 
 

ก������
�
��
 : ��0���������
�� !ก��"��ก�� 
1. �%. ��AA��� ��.������
���������;	�	��ก�.� B&�0!�.���� >&��0!.�-�#��;�#���������� 1 2.� 4ก��%&ก'� 4��� 2 (��.���� 4) 
2. ก���.� �ก� �� ;��;�ก���.��.���� 2  
 

ก������
�
��
 : ��0���������
�� !����
��� 
1. �%. ��AA��� ��.������
���������;	�	��ก�.� B&�0!�.���� >&��0!.�-�#��;�#���������� 1 2.� 4ก��%&ก'� 4��� 2 (��.���� 4) 
2. ก���.��������� 2 0!�.�>�.�;���
�������1����������� 
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3.  ก��+�&���2�-�"�� .�!'���ก����� �
�3
>.   %�:-  ��#ก���ก���!'���ก����� �
�3
>. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��2�
������.�=�..�0���/��� �&ก'�
������$�Z/ 1 �� 

- ��.�� <�.�0���/ �!0��+!�"�0���/��"P�� 

- ����"���������ก��	�� 

     �   
�,�  . �.ก 

     �   
�,�  . �� +!� <��.�%�����0���/ 
� 1-�����#�
���ก������.�;	�� <�1-������
��A 

      ;���2�2.�
������$�Z/ 
 

- ��2�
������.�=�..�0���/��� �&ก'�
������$�Z/ +!
.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/��
����.�ก����ก�� 4 �� 
� <�����#��;� 	�=.1-������"
�,�#���.กก̂��� 

- ;	�.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/� <� �!Z��ก���ก��   
    .�0���/��� �&ก'�
������$�Z/��
�� <�ก���ก�� 

  

�"!ก���ก�� �!0�������ก;	��
���	^��.� 

�"���+������� 

%�� �%�1 ��2������Boyกo�
�"�0���/  � �� ���.�=� . � < �
.�0���/��� �&ก'���
� 

��� �!�����2�
����	^��.��=�..�0���/��� �&ก'�
������$�Z/
	�=.�"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/ 

�����ก
���0������������+������� 

� +0��%-��/���ก��ก��%&ก'� 

� +0��.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/ 

ก������
�
��
 : ��0�����=���-��กZ� 
1. 0�� @�����%��ก%&ก'� +!+0��2�.�-;	���ก%&ก'�����
�� .�0���/����;� ���
�������
��A����;� +!�����B� <���� �&ก'�+ก�

��ก%&ก'���� 
2. ��ก%&ก'�ก��.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/��.����
��$.;0��
�ก�������.�op�� 
3. ��ก%&ก'�������.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/+�
+0���=�..�0���/�����2�;���.���� 5  4ก��%&ก'���� 2 
4. �0��	��������2�0!� <��-�;�ก�� �!������ .���
��
���!�
ก��ก.���� 
 

ก������
�
��
 : ��0���������
�� !ก��"��ก�� 
1. ����
0�
����.�ก��2.���ก%&ก'� (��+��z.�/�)ก�.����
������$�Z/ +!;	���ก%&ก'�� ������.�0���/ +!���+��z.�/������2�
��� 
2. ก��	��+��z.�/�;�ก������������ +!;��� <�	�ก@��   
 

ก������
�
��
 : ��0���������
�� !����
��� 
1. ��ก%&ก'�������.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/ 
2. ��ก%&ก'����+��z.�/�ก������ <�.�0���/��� �&ก'� (	�ก��ก%&ก'������.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/ ��2�
���0!���.��A��;	�

��!��������
���
������$�Z/ 
 

��'��!'������/��ก�� 

2�.�� �����	�
������  
� ��� 
�
ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'� $.%. 
2550 2�. 20. .�0���/��� �&ก'�

������$�Z/ +!2�. 21. ก��+�������
.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/	�=.
�"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/ 
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4.  ก��0-�����%b
�-������&����� �
�3
>. 
 

 
                
                
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

��'��!'������/��ก�� 

1. 2�.�������	�
������ 
����
�ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'� $.%. 2550 2�. 29. ก��2.�
���	^��.���������

������$�Z/ 

2. +��z.�/������ก 8 +�����.+��������"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/ �
��. 
3. +��z.�/������ก 8 +������&ก1ก��$�0��"���������
������$�Z/ �
��. 
4. +��z.�/� ��. 20 8 ���2..��������������
������$�Z/ 
5.  �!ก�%�	�
������ ��=�.� .��������.�+��1-������"
�,�;�ก���.� �!�
�
���-� ก���.�
����"������ 

ก���.�
������$�Z/ ก���.���������
������$�Z/ $.%. 2548 
 
 
 
 
 
 

��� �!�����2�
���$�0��"�;	��
���	^��.�1ก��$�0��"���������
������$�Z/ 

��ก%&ก'�2.�
���	^��.���������
������$�Z/��.��2�
��� 

�  . ��  ��������
������$�Z/��.�������.������#��;� 5 #��ก��%&ก'����0�ก#��+�ก�2��  
�  . �.ก ��������
������$�Z/��.�������.������#��;� 7 #��ก��%&ก'����0�ก#��+�ก�2�� 

	�ก���
��0��� <��"!ก���ก�� �!0�������ก.�0$�0��"�2����
��$���������� 
 

��Y!����0!$���#�$ 

�����ก
���+0��1ก��.��������������
������$�Z/��.%-��/���ก��ก��%&ก'� 

��2�
������.�=�.�"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/  
�$=�.2.�
���	^��.���.�"!ก���ก�� �!0�������ก
���+!�������ก��$�0��"����
�� �
����ก��	�� 

��2�
���+0��1ก��$�0��"����.��.�"!ก���ก�� �!0�������ก
���;	��
���	^��.� 
 

ก������
�
��
 : ��0�����=���-��กZ� 
1. �%.���ก��.�0���/��� �&ก'� �$=�.������ก���ก���.���������
������$�Z/+!ก��	��
���.� 
2. �%.�=��+��z.�/�2.�.� ��.20 �����2�
��� 
 

ก������
�
��
 : ��0���������
�� !ก��"��ก�� 
1. �%.ก�.ก+��z.�/������2����2&���$=�.2.����.���������
������$�Z/ 
2. �%.���ก��.�0���/��� �&ก'� �$=�.������ก���ก���.���������
������$�Z/+!ก��	��
���.� 
3. �%.�=��+��z.�/�2.�.������2�
��� 

0�-��
-+
#"�ก TEAM KM 
�$=�.���;	�+�� ��.20 ��.�+ก��2��.�: ��� �!����	^��
���
�ก��
�� ;	���+��z.�/��$=�.2.�.���������
������$�Z/����	�ก  
+!	�ก��������Q������ก��.������+!+ก��2�������.�+�
 0&�+0��;	���ก%&ก'��2���+�� ��.20 ��������2�
���  
+!���������+����.20 � �=��2.������ 
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5.  ก���� ��
�����:�%
��ก�������� �
�3
>. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
             

   
 
 
 

  
   

 
 
 
��'��!'������/��ก�� 

1. 2�.�������	�
������ 
����
�ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'� $.%. 2550 2�. 22. ก���������
���=�	���2.�ก��
���
������$�Z/ 

2. +��z.�/� ��. 21 8 +���������
���=�	���2.�ก�����
������$�Z/ 
3. ������ �!����"!ก���ก�� �!0�������ก
���������������� �������� 16/2551 ��=�.
����� 26 Z��
��� 2551 �����ก


���0!�������ก��.����0���0��;�����ก�� cก���������
���=�	���2.�ก�����
������$�Z/ ��ก%&ก'���������
�
���=�	���;�ก��0�����
������$�Z/ �"!ก���ก�� �!0�������ก
���Q .�0$�0��"�;	���ก%&ก'��������!+��
��
.�ก'� F ;�#��ก��%&ก'����� 	�=..�0$�0��"�ก��	��;	���ก%&ก'�����ก��%&ก'����d 

��ก%&ก'������!�����
������$�Z/  
+!��ก%&ก'���ก'��B��#�$	����!�����	��
�ก��
������$�Z/���B�
�+�
 

;	�������1���+��z.�/���. ..��� �&ก'�
������$�Z/ ก�.��������#��ก��%&ก'� 
 

..��� �&ก'�
������$�Z/������1��.	�
	�����2�
��� 

��2�������.�"!ก���ก�� �!0�������ก;�ก�� �!���$�0��"��!+��+��!#�� 
B��1ก�� �!����������$.;0  

�"!ก���ก�� �!0�������ก$�0��"�;	����1���ก�� �!����1	�=.����ก��%&ก'���� 

..��� �&ก'� �!����
�
���=�	������;	�
	��
�ก���	��!��
ก�� ����"��� 
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6.  ก���-���� �
�3
>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��'��!'������/��ก�� 

1. 2�.�������	�
������ 
����
�ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'� $.%. 2550 2�. 30. ก���.�
������$�Z/ 
2. +��z.�/� ��. 22 8 ���2.����.�
������$�Z/ 
3. +��z.�/� ��. 23 8 +�� �!����ก���.�
������$�Z/ 
4. +��z.�/������ก 8 +�����.+��������"!ก���ก���.�
������$�Z/ 
5. +��z.�/������ก 8 +������&ก1ก���.�
������$�Z/ 
 

��.��������ก���.���^�.��/�"! 

��ก%&ก'��=�������.�2.�.���.	�
	�����2� $��.�����
������$�Z/�$=�.2..������0�ก�"��� 
   �  . ��  �=��ก�.�
���.������.�ก
�� 2 �� ��	/ 
   �  . �.ก �=��ก�.�
���.������.�ก
�� 3 �� ��	/ 
 

��2�
������.+��������"!ก���ก���.�
������$�Z/ �$=�.;	��"!ก���ก�� �!0�������ก;	��
���	^��.�  
+!�"���+������� 

   

�"!ก���ก�� �!0�������ก$�0��"�.������1ก���.�
������$�Z/  
  

�"!ก���ก���.�
������$�Z/  .��  
	�
	�����2�/1-�����������.�	���       �!Z��ก���ก��      
1-������"
�,�.������.� 1 ��       ก���ก��  
.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/       ก���ก�����������ก�
 

�"!ก���ก���.�
������$�Z/  .�.ก 
	�
	�����2�/1-�����������.�	���   �!Z��ก���ก�� 
1-������"
�,� 3 8 5 ��              ก���ก��  
(;�0���
����� <�1-������"
�,�#���.ก 1 ��) 
.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/     ก���ก�����������ก�
 

ก���ก��+!�2���ก������&ก1ก���.��.�0����!�.��� �!��̂���� 
��.�+ก��2+! ��� ���������+�!���2.��"!ก���ก���.� 

ก������
�
��
 : ��0�����=���-��กZ� 
1. �"!ก���ก���.�
������$�Z/ � <��������
ก������.�����

����
������$�Z/ 
2. ��ก%&ก'��������ก����������
ก���.���������
������$�Z/ 
3. �0��	�������������ก�� �!������	�����ก%&ก'�+!

.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/  
4. ��ก%&ก'�������
������$�Z/;	�ก���0��	�������$=�.�������ก��

������;	�ก���"!ก���ก����ก���� 

ก������
�
��
 : ��0���������
�� !ก��"��ก�� +�#��0�����
����
�� !����
��� 
1. �"!ก���ก���.�
������$�Z/ � <��������
ก������.���������


������$�Z/ 
2. ��ก%&ก'��������ก����������
ก���.���������
������$�Z/ 
3. ��ก%&ก'�������
������$�Z/;	�ก���"!ก���ก����ก������
����.� 
4. ��ก%&ก'� �!������	���ก���"!ก���ก����ก������
����.� 
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7.  ก���&���&���� �
�3
>. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��'��!'������/��ก�� 

1. 2�.�������	�
������ 
����
�ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'� $.%. 2550 2�. 31. �- +��2.�
������$�Z/ ก�����

������$�Z/ +!ก����$��$/
������$�Z/ 

2. +��z.�/������ก - +��������
������$�Z/ 
 
 

��2�
����������&ก���������
������$�Z/���.�"!ก���ก��Q /�"����$=�.���� 
+!0������ �����
���������
���ก��  

(��
0�.�ก�.����.�.�.Z�ก�����op��
���ก��) 
;	��B��
�0����
0�.� 

��ก%&ก'� ��� ���+ก��2+!������
������$�Z/Y������-�"/�����2�
��� 

#��;� 30 
��	���.� 
(�����
��
�ก����
0�����
�����
�) 

 

�0��	��������2��>̂����+!��
0�.���
���
������$�Z/ (���̂0#��;� 3 
��) 
 ���ก����
0�.� 

� �- ��� +!.��/ �!ก.� 

� ก��0��$��$/ 
� ก���������������ก��.���.�� 

 

      	�ก�������.�+�
 8 ��ก%&ก'��2�����Y������-�"/ 
• ���������
������$�Z/+ก�%-��/���ก��ก��%&ก'� 2 ��� 

• ��������2�
��� 1 ��� 
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8.   ก���!3��3.��� �
�3
>. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��'��!'������/��ก�� 

1. 2�.�������	�
������ 
����
�ก��%&ก'�2�����"P��%&ก'� $.%. 2550 2�. 31. �- +��2.�
������$�Z/ ก�����

������$�Z/ +!ก����$��$/
������$�Z/ 

2. ����#�
���ก�� �������� 6/2551 ��=�.
����� 24 ��B����� 2551 ก��	�� D����������� 
1) ;	������ก
���+0��
���.�
������$�Z/ +!
��������
������$�Z/2.���ก%&ก'� ;	�%-��/���ก��ก��%&ก'�

���� �$=�.����&ก2�.�-;��!�� +!��
0�.��B��#�$��ก%&ก'� 

2) ��ก%&ก'�����.�
������$�Z/ +!������
������$�Z/��������ก
����������.�+�
 +���.ก����$��$/1��� ��=�.
1���������ก���.����ก����$��$/ ;	�B=.
��
�������̂0ก��%&ก'�� <�
������.�
������$�Z/ 	�=.
�����������

������$�Z/ ����ก"P/2.��	�
������+�
+��ก�"� ��������
ก��ก����ก%&ก'��������ก�� ��AA��.ก
ก�A0��#��'ก 

3) ;��!	
����.ก����$��$/ ��ก%&ก'������.���ก'��B��#�$ก��� <���ก%&ก'� +!�����.�����!���Z��������
��ก'��B��#�$��ก%&ก'�+!���Z��������.=������	�
������ก��	�� 

• �%.  .�� 1���
������$�Z/��.�������ก����$��$/ 	�=..������.��������ก��;	�1���	�=.��
�	�&��2.�
1���������ก���.����;	���$��$/;�
�����	�=.����$��$/���
���ก�� 	�=.���.��.��� �!���
���ก�������
������ก�� �!��� 

 

• �%.  .�.ก 1���
������$�Z/��.�������ก����$��$/ 	�=..������.��������ก��;	�1���	�=.��
�	�&��2.�
1���������ก���.����;	���$��$/;�
�����	�=.����$��$/���
���ก�� �����ก���ก��1-������"
�,�0�ก
#���.ก;���2�
�������ก���
2�.�����
�ก���ก�.� (peer review) ก�.�ก����$��$/+!� <�����.����;�
��2�
������� 
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9.  ก���-�=����&����#������%���
�ก��ก�����$$��-ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��'��!'������/��ก�� 

1.  �!ก�%�	�
��������������������� ��=�.� +�
 D������ก���
ก��ก���.�#�'����� �!��%���	�����ก%&ก'�2���
 ��AA��.ก 

2. �����!���������� ���
��� GRADUATE ENGLISH I 900005 GRADUATE ENGLISH II +! 900006 GRADUATE 

ENGLISH III 
���! 4500 ��� 

�%.  . �.ก ��ก����.��.�#�'����� �!��% ;	�1���#��;� 9 #��ก��%&ก'� 

���+��#��+�ก����2��%&ก'� ��Y!����0!$���B��#�$��ก%&ก'� 

ก������
�
��
 : ��0�����=���-��กZ� 

1.  �!ก�%����
 �>�/%-��/���ก��ก��%&ก'� ;	���ก%&ก'���!�����
��� 900014 ENGLISH PROFICIENTCY 

TEST�$=�.���.��
���-����#�'�.��กa' 	��0�ก�.�+�
 �����2�0!0��������!+�������ก%&ก'��.����
;	��2������� ���
��� 900004 GRADUATE ENGLISH I 900005 GRADUATE ENGLISH II +! 900006 GRADUATE 

ENGLISH III �������� 

2. ��ก%&ก'�����.�1���
��� 900014 ENGLISH PROFICIENTCY TEST	�=.��1�!+���.� TOEIC TOEFL 	�=. 
IELT ���1����ก"P/��������2�
���ก��	����+��� ��ก%&ก'������.���!�������������
��� 900004 

GRADUATE ENGLISH I 900005 GRADUATE ENGLISH II +! 900006 GRADUATE ENGLISH III �$������� 

3. 	�ก��ก%&ก'���� �!���/���0!��!��������
��� GRADUATE ENGLISH I 900005 GRADUATE ENGLISH II 
+! 900006 GRADUATE ENGLISH III ��ก%&ก'������B��!������.�;	�����
��� 900014 ENGLISH 

PROFICIENTCY TEST ���.�ก 2 �������������.�����!���� +��	�ก��ก%&ก'� ���
�� �!���/0!��!������.�
���
��� 900014 ENGLISH PROFICIENTCY TEST�������.�  ��ก%&ก'�0!��.�����!��������.� �����! 1000 

��� 
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��#�������=�����ก���!'�ก!' �ก��ก����������
���
��������ก�� 
 

���2��!'/��
�!' ���#�����$ 

����#�
���ก���������� 5/2544  
��=�.
����� 24 $a'#��� 2544 

1) �	^��.�ก��	��
�������̂0ก��%&ก'�2.���ก%&ก'��!�����"P��%&ก'� 
� <������� 

1.1 ;�ก�"������ก%&ก'��.�
������$�Z/+�
 +!������
������$�Z/���
%-��/���ก��ก��%&ก'� #��;� 30 
�� ���0�ก
������.� ;	�B=.
�����
�.�� <�
�������̂0ก��%&ก'�  

1.2 ;�ก�"������ก%&ก'��.�
������$�Z/+�
 +����������B������

������$�Z/���%-��/���ก��ก��%&ก'� #��;� 30 
�� ���0�ก
������.� 
;	�B=.
��������������%-��/���ก��ก��%&ก'�� <�
�������̂0ก��%&ก'� +!
;�ก�"����	�ก
�����������2��� ;�#��ก��%&ก'�B���  B=.
�������̂0
ก��%&ก'�;�#��ก��%&ก'�B���  +!��ก%&ก'���.���ก'��#�$
��ก%&ก'� 

1.3 ����ก���
ก��
�������̂0ก��%&ก'�2.���ก%&ก'��!�����"P����� ;	�B=.
 D���������+��
������#�
���ก������� �=.
����� 24 $a'#��� 2544 
� <�����  

2) �	^��.�;	�
���������2.�#��ก��%&ก'� �=. 
��ก�.�
��+�ก2.�#��ก��%&ก'�
B���  

����#�
���ก�� �������� 2/2546  
��=�.
����� 27 ก��#�$��Z/ 2546 

;	�B=.� <�+�
 D�����
�� c��ก%&ก'�����.�1���ก���.�
������$�Z/+�
 ��=�.
+ก��2
������$�Z/������2.��"!ก���ก���.�+�
 ;	�B=.
��������

������$�Z/��������ก
���� <�
��������
������$�Z/ 

����#�
���ก�� �������� 9/2548  
��=�.
����� 25 ���	��� 2548 

1) �	^��.�;	�B=.
��B��0�ก
���.� comprehensive � <�
�������̂0ก��%&ก'�
2.���ก%&ก'��!��� ��AA��� +1� 2 

2) 	�ก��ก��� ����+ ��=�.	�
2�.
������$�Z/ ;	�;���=�.����������1����
��
�	^��.�0�ก�"!ก���ก���.�
������$�Z/+!�"!ก���ก�� �!0��
�����ก
��� +�
+0��%-��/���ก��ก��%&ก'����� 

����#�
���ก�� �������� 5/2551  
��=�.
����� 27 $a'#��� 2551 

ก��	��+�
 D��������	���1-�2.�����̂0ก��%&ก'��!�����"P�� ������ 
1) 1-�2.�����̂0ก��%&ก'� �!��� ��AA��� ��.�����������2�.������Q 2�. 

31.2 c��ก%&ก'� ��AA��� +1� ก 1���
������$�Z/��.�������ก��
��$��$/ 	�=..������.��������ก��;	�1���	�=.��
�	�&��2.�1���������
ก���.����;	���$��$/;�
�����	�=.����$��$/���
���ก�� 	�=.���.��.���
 �!���
���ก�������������ก�� �!���d ก�.� 0&�0!�����̂0ก��%&ก'���� 

2) 1-�2.�����̂0ก��%&ก'� �!��� ��AA��.ก ก����$��$/1���
������$�Z/;�
������ก�� �!��� (proceeding) 2.���� �!���
���ก�� ������� <�1������
;��2.�����̂0ก��%&ก'���� 

����#�
���ก�� �������� 12/2551  
��=�.
����� 30 ����� 2551 

ก��	��;	�ก�!�
�ก�����.2.�����̂0ก��%&ก'�2.���ก%&ก'��!���
��"P��%&ก'�0!�������ก�����ก̂��.��=�.��ก%&ก'����������
������$�Z/Y���
���-�"/���%-��/���ก��ก��%&ก'�+�
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�&�
�!' 3 
+��,-�.�ก����������
���
��������ก��  

���
�ก��������
�� !�����  



 21 

                    ���+��0-������&����� �
�3
>.(Form for Thesis proposal) 

��������
������$�Z/ �!ก.���
� (This Thesis proposal form consists of) 
�=�. 8 �ก�(First name and Last name)    �2 �!0����
(I.D.No.)   
��ก%&ก'���2�
��� (School)     �����ก
���(institute)   
.�0���/��� �&ก'�	�=.�"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/(Thesis advisor or Thesis committee) 
 ก.(A)     .�0���/��� �&ก'�
=�����$�Z/ (Thesis advisor) 
 2.(B)     ก���ก��(Committee) 
 �.(C)     ก���ก��(committee) 
      1) �=�.��=�.�
������$�Z/ (Thesis title) 
   -  #�'���� (Thai) 
   -  #�'�.��กa' (English) 
      2) �
��� <���+!�
�������A2.� CA	� 
          (Introduction : e.g. literature review, background problem and significance of the Study) 
      3) 
��B� �!���/ก��
�0�� (Research objectives or purposes of the Study) 
      4) ������@��2.�ก��
�0�� (B����) (Research hypothesis, if there is any) 
      5) 2�.�ก���=�.���� (B����) Basic assumption, if there is any) 
      6) 2.��2�2.�ก��
�0�� (Scope and limitations of the Study) 
      7) 
�Z��������ก��
�0�� (Research procedure) 
            -   �!�����
�Z�
�0��(Research procedure) 

     -    �!��ก� ก�����
.���� +!�B��������ก��
�0��(Population, samplings and location of 
research) 

       -   ���=�.��=.���;��;�ก��
�0��(Instrumentation) 
       -   ก�������+!	� �!���Z�#�$2.����=�.��=. 
          (Construction and efficiency of the instrument) 
       -   ก���ก̂��
���2�.�-(Data collection) 
       -   ก��
�����!	/2�.�-(Data analysis) 
       -   ก�����.�������@��(Hypothesis testing) 
      8)  �!����/������
��0!������(Expected results) 
      9) �.ก���.���.��	�=.���"���ก�� (References or bibliography) 
    10) +1�ก���������ก���ก���
ก��ก�0ก���+!�!�!�
����ก��
�0��(Research plan) 
��������
������$�Z/ (Thesis procedure begins in) ��=.� (Month)  $.%.(Year)  
 

2����.�(Steps) ���!�.���2.�ก�0ก���(Activities) �!�!�
�(Period)

 
     ��=�.(Signature)     
     (     ) 
        Day / Month / Year 
%�� �%�1    ��ก%&ก'������B;��	�
2�.;�ก�����.���+�ก����0�ก������ ���������.�� <�����.����;�
�
���ก��;���2�
������� 
       +!�"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/;	��
���	^��.� 
Remarks:     The student can use different items mentioned above but must be recognized by the School of that  
       Area after the approval of the Thesis committee 
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+����
-+�&���2���#ก���ก��3�"���������&����� �
�3
>. 
���
�ก��������
�� !����� 

 
 
1.  �=�. 8 �ก�         �2 �!0����
     
 
2.  �=�.��=�.�
������$�Z/������. 
     #�'���� :             
     #�'�.��กa' :            
 
3.  �=�..�0���/��� �&ก'�
������$�Z/            
             	�=. 
     �"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/ 
     �=�..�0���/��� �&ก'�
������$�Z/          
 �=�..�0���/��� �&ก'�
������$�Z/��
�           
           
           
           
 
 
4.  ��2�
���+��������"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/ 
     (��� 	�
	�����2�
���� <� �!Z��ก���ก�� 	�=.�.�	�������.=�� 
   	�
	�����2�
���	��=.ก��.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/ �$=�.ก��	��ก���ก��
1-������"
�,�) 
 �"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/  �!ก.���
� 
       �!Z��ก���ก�� (	�
	�����2�	�=.1-�����������.�	��� 
       ก���ก�� (1-������"
�,�.������.� 1 ��  ���	���  .��)  
       (1-������"
�,������.�ก
�� 3 �� ���	���  .�.ก) 
         
         
       .�0���/��� �&ก'�
������$�Z/ 
 
 
5.  +��������"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/ ��=�.
�����        
    ก��	��ก���.�$�0��"���������
������$�Z/ ;�
�����    �
�            �. 
  

-  ����ก�� 2 �� 
   ���2�.������Q $.%. 2545 
-  ����ก�� 4 �� 
    ���2�.������Q $.%. 2550 
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+����
��กk�ก��3�"���������&����� �
�3
>. 
���
�ก��������
�� !����� 

 
1.   �=�. 8 �ก�             �2 �!0����
    
 
2.  �=�.��=�.�
������$�Z/ 
     #�'����:              
     #�'�.��กa':            

3.  $�0��"���������
������$�Z/   
�����       

4.   �!��̂�����"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/���.+�!+!/	�=.�	^��
�;	���ก��+ก��2 ��� ��� 
    1) �=�.��=�.� 
                     
                     

    2) �
��� <���+!�
�������A2.� CA	� 
                    
                    
                    
                    

    3) 
��B� �!���/2.�ก��
�0�� 
                    
                    
                    
                    

    4) 2.��2�ก��
�0�� 
                    
                    
                    
                    

    5) 
�Z��������ก��
�0�� 
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    6)    �!����/������
��0!������ 
                      
                      
                     
                     
   7)   �.ก���.���.��	�=.���"���ก�� 
                     
                     
                     
   8)  +1�ก���������ก���ก���
ก��ก�0ก���+!�!�!�
�ก�����
�0�� 
                    
                    
                    
                    
�"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/ 
��=�.        �!Z�� (	�
	�����2�	�=.1-�����������.�	���) 
        (                ) 
��=�.       ก���ก��       
        (     )   
��=�.       ก���ก��        
������$�Z/ ��AA���  1-������"
�,�.������.� 1 �� 

        (     )          
������$�Z/ ��AA��.ก 1-������"
�,������.�ก
�� 3 �� 

��=�.       ก���ก��         ����ก�� 5 �� +!� <�1-������"
�,�#���.ก�����.�ก
�� 1 �� 

         (     ) 
��=�.       ก���ก�� 
        (     ) 
��=�.       ก���ก��+!�2���ก�� (.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/) 
        (     ) 
 
1ก��$�0��"���������
������$�Z/ 
1����
���	^��.�2.���� �!�����2�
�����������  
�����     
���  �����2�.����ก� +!/	�=. 2�.���.+�!�$������� 
                       ��2�.����ก� +!/	�=. 2�.���.+�!�$������� ������ 
            
            
            
 
 
       ����     
                         (    ) 
       	�
	�����2�
���    
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 ��.20 

 
���0--
1���������&����� �
�3
>. 

 
��! 
     ��#ก���ก����#"�����
�ก��������
�� !����� 

 2��$�0�� (��� /��� / �����
)....................................................................�2 �!0����
................................. 
���ก����2�
���.......................................................................�����ก
���......................................................................... 
���
�� �!���/0!2..��������������
������$�Z/��=�.�
(#�'����).....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
(#�'�.��กa')................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

�����.�0���/��� �&ก'�
������$�Z/ 	�=.�"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/ �����.� ��� 
 1.   ...................................................................�0���/��� �&ก'�
������$�Z//  �!Z���"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/ 

 2.   ................................................................. ก���ก�� 
 3.   ..................................................................ก���ก�� 
$��.�������+����������
������$�Z/����
�  0���
� ..............................��� 

 0&���������$=�.� ��$�0��"�.��������������
������$�Z/ 
    

 
        ��=�.��ก%&ก'�.................................................................  
  
             (                                             ) 

            
�����   ...................................................................... 
 
�����%b
0-���#ก���ก��3�"���������&����� �
�3
>.       �����#ก���ก����#"�����
�ก���� 
 .........................................................................................................                        .������           ���.������ ��=�.�0�ก.... 
 .........................................................................................................                   

��=�.   ( �!Z���"!ก���ก��$�0��"���������/      ��=�.                    ( �!Z���"! 
           	�
	�����2� 	�=.1-�����������.�	��� )                       ก���ก�� �!0�������กQ) 

 (    )                       (           )         

�����               
�����      
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0�2
�-
+�#�-ก���ก����
-0--
1���������&����� �
�3
>. 

     ��ก%&ก'���.��2������2..��������������
������$�Z/ +!�=�..�0���/��� �&ก'�	�=.����=�.
�"!ก���ก����� �&ก'�
������$�Z/ (��.20) +!0�������������
������$�Z/�$=�.�������ก�����2����.���.� ��� 

     1) ���;� ��.20 +!��������
������$�Z/�����2�
��� 

     2) ��2�
���+��������"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/ 

  �"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/2��� ��AA��� 

  ก.  	�
	�����2�
���	�=.1-����	�
	�����2�
����.�	���   �!Z��ก���ก�� 

  2.  1-������"
�,�.������.� 1 ��*    ก���ก�� 

  �.  .�0���/��� �&ก'�
������$�Z/    ก���ก��+!�2���ก�� 

*  1-������"
�,����� <�ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/2.���ก%&ก'�+1� ก(1) ��.�� <�
����0�ก#���.ก�	�
������ 

  �"!ก���ก��$�0��"���������
������$�Z/2��� ��AA��.ก 

  ก.  	�
	�����2�
���	�=.1-����	�
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วาดวยการศึกษาข้ันบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

       
 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษาให 
เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี      พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2550 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2550          สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยคําแนะนําของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ.2550" 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแต ปการศึกษา 2550  เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2545 

บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับ
นี้แทน 

 ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
   "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภาวิชาการ"   หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "อธิการบดี"     หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สํานักวิชา"     หมายถึง สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สาขาวิชา"     หมายถึง สาขาวิชาในสํานักวิชาของมหาวิทยาลัย 
             เทคโนโลยีสุรนารี 
   "คณบดี"      หมายถึง คณบดีสํานักวิชาตนสังกัดของนักศึกษา 
 
   "หัวหนาสาขาวิชา"   หมายถึง  หัวหนาสาขาวิชาตนสังกัดของนักศึกษา 
    "รายวิชา"      หมายถึง วิชาท่ีเปดสอนตามหลักสูตรตาง ๆ ใน 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยไมนับรวม

            วิทยานิพนธ  
   "คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท"   หมายถึง คณาจารยท่ีสภาวิชาการแตงต้ังให

เปนผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาขั้น
ปริญญาโท 

   "คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก"   หมายถึง  คณาจารยท่ีสภาวิชาการแตงต้ังให 
              เปนผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาขั้น 
              ปริญญาเอก 

   "นักศึกษาขั้นปริญญาเอก (Ph.D. Student)"  หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ียังสอบวัดคุณสมบัติไมผาน 
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   "นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate)"  หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ีสอบวัดคุณสมบัติผานแลว 

 ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการใช
ขอบังคับนี้ 

 ขอ 6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ี
ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

 
 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 

 
 ขอ 7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา    
   7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยรับรอง  
หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทาของ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

   7.2 หลักสูตรปริญญาโท 
7.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
   มหาวิทยาลัยรับรองหรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
   หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติ
   อ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
7.2.2 แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรือเทียบเทา หรือ 

    7.2.3 หากไมเปนไปตามขอ 7.2.2 ตองมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียในวิชาเอกของ 
       หลักสูตรปริญญาโทท่ีจะเขาศึกษาไมตํ่ากวา 2.75 หรือเทียบเ ทา หรือมี 
       ประสบการณการทํางานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีจะเขาศึกษา   
       โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือจากผูบังคับบัญชาวามีศักยภาพท่ีจะ 
       ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได 
   7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
    เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จ 
    การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและ
    ตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
   7.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
    7.4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะ 

     สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี  
     มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

    7.4.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย 
       หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จ 
       การศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 
       รับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกท่ีจะเขา 
       ศึกษา โดยมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมนับถึงภาคการศึกษากอนสุดทายไม 
       ตํ่ากวาเกณฑเกียรตินิยมของสถาบันท่ีกําลังศึกษา 
    7.4.3 ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีเนนเฉพาะการทําวิจัยตองเปนผูสําเร็จ 
       การศึกษาขั้นปริญญาโทท่ีมีการทําวิทยานิพนธ  และมีประสบการณวิจัยในสาย 
       งานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีสาขาวิชายอมรับ  
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7.5 ไมเคยถูกคัดช่ือออกจากการเปนนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 
   7.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.7 ผูสมัครเขาศึกษาทุกหลักสูตรขางตน ตองไมเปนผูพนสถานภาพนักศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษาเพราะยังไมสําเร็จการศึกษาเมื่อครบกําหนดเวลาสูงสุดแลวในหลักสูตร
และระดับการศึกษาท่ีจะเขาศึกษา 

7.8 สภาวิชาการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณายกเวน
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดขางตนไดเปนกรณีไป 

 
 ขอ 8 การรับเขาศึกษา 

8.1 การพิจารณารับเขาศึกษากระทําโดยคณะกรรมการคัดเลือกซ่ึงแตงต้ังโดยคณบดีตาม
คําแนะนําของสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบหลักสูตร 

8.2 วิธีการคัดเลือกเขาศึกษาอาจใชวิธีสอบคัดเลือก วิธีทดสอบความรู หรือโดยวิธีอ่ืนท่ี
คณบดีเห็นชอบตามคําแนะนําของสาขาวิชา  

8.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการรับเขาศึกษาตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการคัดเลือก  

8.4 การรับเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอกแบบ 1 ท่ีเนนเฉพาะ
การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ ตองไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

8.5 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเห็นวาผูสมัครเขาศึกษาขั้น
ปริญญาเอกมีความพรอมทางวิชาการยังไมเพียงพอสําหรับการศึกษาขั้นปริญญาเอก  
สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณารับผูนั้น
เขาศึกษาขั้นปริญญาโทในหลักสูตรท่ีผูนั้นสมัครเขาศึกษาก็ได 

 
 ขอ 9 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา    
   9.1 ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอยางสมบูรณเมื่อมหาวิทยาลัย 
    ไดขึ้นทะเบียนผูนั้นเปนนักศึกษาแลว 
   9.2 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 
 

หมวด 2 

สถานภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 10 สถานภาพนักศึกษา    
   10.1 นักศึกษาจะมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

10.1.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  
10.1.2 นักศึกษาทดลองศึกษา  หมายถึง  ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาโดยมี

เงื่อนไขใหทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกเขา 
   10.2 นักศึกษาทดลองศึกษาจะไดรับการพิจารณาใหเปล่ียนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญ 
    เมื่อผานเงื่อนไขใหทดลองศึกษาตามท่ีกําหนดดังนี้ 

10.2.1 สอบไดรายวิชาขั้นปริญญาตรีทุกรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนตามเงื่อนไขให
ทดลองศึกษาโดยมีแตมระดับคะแนนไมตํ่ากวา 2.50 ซ่ึงรายวิชาเหลานี้จะ
ไมนําไปคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมและไมนับรวมเปนหนวยกิต 
สอบได 

10.2.2 สอบไดรายวิชาขั้นบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนตามเงื่อนไข
ใหทดลองศึกษาโดยมีแตมระดับคะแนนไมตํ่ากวา 3.00  
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หมวด 3 

ระบบการศึกษา 

 
 ขอ 11 ระบบการศึกษา 

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค
การศึกษา 

         แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 
11.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวนหนวย

กิต 1 หนวยกิตมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา ใชเวลาไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  การฝก หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา  ใช

เวลาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา  
11.2.3 การคนควาอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ ใชเวลาไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง ตอ

ภาคการศึกษา 
11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใชเวลาไมนอยกวา 36 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

   11.3 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาค 
    การศึกษา 
   11.4 หนวยกิตรายภาค  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวมกันท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ี 
    นักศึกษาไดรับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในภาคการศึกษานั้น 
   11.5 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมกันท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษา 
    ไดรับ ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 
    เรียนซํ้าในรายวิชาใด ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมจากจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน 
    เรียนรายวิชานั้นในครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 
   11.6 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับระดับ 
    คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C หรือ S และจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธท่ีมีผลการ 
    สอบ  "ผาน"  หรือ  "ดีมาก" 
 
 

หมวด 4 

ประเภทและโครงสรางของหลักสูตร 

 
 ขอ 12 ประเภทของหลักสูตร 
   12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทาง 
    วิชาการความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ ใน 
    ระดับสูงกวาขั้นปริญญาตรี แตตํ่ากวาขั้นปริญญาโท 
   12.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ  
    วิชาชีพและการวิจัยในระดับท่ีสูงกวาขั้นปริญญาตรีแตตํ่ากวาขั้นปริญญาเอก โดยมุง 
    ผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูในเนื้อหาวิชาพรอมท้ังความสามารถในการ 
    วิจัยหรือคนควาอิสระ 
   12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริม  
    ความกาวหนาทางวิชาการ ความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพใน 
    สาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาโทแตตํ่ากวาขั้นปริญญาเอก 
   12.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและ 
    การวิจัยในระดับท่ีสูงกวาขั้นปริญญาโท โดยมุงผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมี 
    ความรูความสามารถระดับสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถในการวิจัยอยางอิสระ 
    เพื่อบุกเบิกแสวงหาความรูใหมและเพื่อสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
    อยางตอเนื่อง 



 43 

 ขอ 13 โครงสรางของหลักสูตร 
   13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   13.2 หลักสูตรปริญญาโท   
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 45 หนวยกิต มีแผนการศึกษาให 
    เลือก  2 แผน ดังตอไปนี้ 
    (1) แผน ก : เนนการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมี 2 แบบ คือ 
       แบบ ก 1 :  การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 45 หนวยกิต โดยไม 

      ตองมีการศึกษารายวิชา  ท้ังนี้สาขาวิชาจะกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือ 
      ทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไมนับหนวยกิตดวยก็ได โดยตองได 
      ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

      แบบ ก 2 :  การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 15 หนวย 
         กิต  และการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีจํานวน 
         หนวยกิตรวมท้ังหมดไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
    (2) แผน ข :  เนนการศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ มีเปาหมายเพื่อผลิต
         นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความรูกวางขวางและสามารถนําไป
         ประยุกตในการปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น เนื้อหาของหลักสูตรประกอบดวย
         การศึกษา รายวิชาไมนอยกวา 38 หนวยกิตและการคนควาอิสระหรือ
         การทําโครงการปญหาพิเศษท่ีเทียบคาไดไมนอยกวา 4 หนวยกิต แต
         ไมเกิน 7 หนวยกิต โดยมีจํานวน หนวยกิตรวมท้ังหมดไมนอยกวา 45 
         หนวยกิต แผนนี้ใชกับแตเฉพาะสาขาวิชาท่ีมีความขาดแคลนบุคลากร
         เทานั้น การเปดรับนักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
   13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 
 
   13.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิตสําหรับผูท่ีศึกษาตอจาก 
    ขั้นปริญญาโทและไมนอยกวา 90 หนวยกิตสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี มี 
    แบบการศึกษาใหเลือก 2 แบบ ดังตอไปนี้ 
    (1) แบบ 1 : การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา แตสาขาวิชา 
        อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไมนับ 
        หนวยกิตดวยก็ไดโดยตองไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
     แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธไมนอย 
        กวา 60 หนวยกิต  
           (2) แบบ 2 : เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชา 
        เพิ่มเติม  
       แบบ 2.1   ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธท่ีมีคา 

      เทียบได ไมนอยกวา 45 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 
      หนวยกิต แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีตอง 
      ทําวิทยานิพนธท่ีมีคาเทียบไดไมนอยกวา 60 หนวยกิต และศึกษา 
      รายวิชาไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

        ท้ังนี้  วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 , 2.1 และ 2.2  ตองมีคุณภาพและมาตรฐานขั้นตํ่า 
เทากัน 
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หมวด 5 

การลงทะเบียนเรียน 

 
 ขอ 14 การลงทะเบียนเรียน 
   14.1 นักศึกษาใหม ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ี 
    มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา และจะถูกถอนช่ือ
    ออกจากทะเบียน 
   14.2 นักศึกษาปจจุบัน  ตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะ 
    ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   14.3 นักศึกษาปจจุบันท่ีมิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตองไดรับ 
    อนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 34 และตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 
    นักศึกษา มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 
   14.4 นักศึกษาปจจุบันท่ีลงทะเบียนครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว แตยังไมสําเร็จ 
    การศึกษาตองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พรอมชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 
    นักศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะพนสถานภาพ 
    นักศึกษา 

14.5 จํานวนหนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนดังตอไปนี้ 
14.5.1 หนวยกิตเรียนตามเงื่อนไขใหทดลองศึกษาตามขอ 10.2.1 และ 10.2.2 ให

นับเปนหนวยกิตเรียนดวย 
14.5.2 หนวยกิตในการรวมเรียน ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

   14.6 การลงทะเบียนเรียนซํ้า 
    14.6.1 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ ตอง 
       ลงทะเบียนเรียน รายวิชานั้นซํ้าอีก  จนกวาจะไดรับระดับคะแนน A B+ B C+ 
       C หรือ S 
    14.6.2 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะ  
       ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีกเพื่อใหไดระดับคะแนน  A B+ B C+ C  
       หรือ S หรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได ท้ังนี้โดยความ 
       เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและโดย อนุมัติของหัวหนาสาขาวิชา การ 
       ลงทะเบียนดังกลาวนี้ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรท่ีไดรับครั้งสุดทายสําหรับ 
       การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
   14.7 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

14.7.1 นักศึกษาท่ียังไมไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ สามารถลงทะเบียน
วิทยานิพนธไดไมเกิน 3 หนวยกิต ตอภาคการศึกษา  

14.7.2 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธแลว ตองลงทะเบียน
วิทยานิพนธไมเกิน 15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา   

14.7.3 ในกรณีท่ีหนวยกิตวิทยานิพนธท่ีเหลือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 14.7.2 ให
ลงทะเบียนเรียนเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดได 

   14.8 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและประกาศของ  
    มหาวิทยาลัยและตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
    14.9 นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจากท่ีกําหนดในหลักสูตรและท่ีไม 

    เปนเงื่อนไขใหทดลองศึกษาตองย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษา พรอมท้ังไดรับ 
    ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน และไดรับ 
    อนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชาท้ังนี้การประเมินผลการศึกษาจะเปนระดับคะแนน 
    ตัวอักษร S หรือ U เทานั้น และใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

14.10 สาขาวิชาอาจพิจารณารับบุคคลใดเปนผูรวมเรียนในบางรายวิชาก็ได โดยตอง 
  ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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14.11 นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจไดรับอนุญาตจากสภาวิชาการ
ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อนําหนวยกิตและผลการศึกษาไปเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตนสังกัด 

14.12 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาและ
สภาวิชาการใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธเห็นวาเอ้ือตอการทําวิทยานิพนธ  เพื่อเทียบโอนจํานวนหนวยกิต และ
ผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

14.13 จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาตามขอ 14.12 ตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
กิต รายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู โดยไมนับรวมหนวยกิตวิทยานิพนธ 

14.14 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 ขอ 15 การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 
   15.1 การขอเพิ่มรายวิชา ใหกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา 
   15.2 การขอลดรายวิชา ใหกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้ จะไม 
    มีการบันทึกรายวิชาท่ีลดในใบแสดงผลการศึกษา 
   15.3 การขอถอนรายวิชา ใหกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน  
    10 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาท่ีถอนในใบแสดงผล 
    การศึกษา 
   15.4 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา การ 
    ขอถอนรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา โดยคําแนะนําของอาจารยท่ี 
    ปรึกษาและอาจารยผูสอนรายวิชานั้น 
 
 

หมวด 6 

ระยะเวลาการศึกษา 

 
 ขอ 16 ระยะเวลาการศึกษา 
   16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไมเกิน 9 ภาคการศึกษา 
   16.2 หลักสูตรปริญญาโท ไมเกิน 15 ภาคการศึกษา  
   16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไมเกิน  9  ภาคการศึกษา 
   16.4 หลักสูตรปริญญาเอก ไมเกิน 18 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญา 
    โท และไมเกิน 24 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากข้ันปริญญาตรี 

16.5 การเริ่มนับเวลาการศึกษาใหนับจากภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา ผูท่ียังไมสําเร็จ
การศึกษาเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวนี้จะพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
กรณีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา หรือไดรับอนุมัติใหเปล่ียนระดับการศึกษา  
ใหเริ่มนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติ หากอนุมัติหลังจาก 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาหรือในชวงปดภาคการศึกษา ใหนับภาคการศึกษา
ถัดไปเปนภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติ แตท้ังนี้ระยะเวลาท่ีศึกษารวมท้ังส้ินตองไมเกิน
กวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 
 
 
 

หมวด 7 

ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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 ขอ 17 ระบบดรรชนีผลการศึกษา 
   17.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับ

ขั้นเปนดรรชนีผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
   ระดับคะแนนตัวอักษร   ผลการประเมินขั้น  แตมระดับคะแนน  
 
     A       ดีเย่ียม 4.00 
     B+      ดีมาก 3.50 
     B       ดี 3.00 
     C+      ดีพอใช 2.50 
     C       พอใช 2.00 
     F       ตก 0 
 
 ในกรณีท่ีไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นดังขางตนได ใหใชระดับ
คะแนนตัวอักษรตอไปนี้ 
 
   ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย 
     I     การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
     M    นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
     P     การสอนยังไมส้ินสุด (In progress) 
     S     ผลการประเมินเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
     ST    ผลการประเมินเปนท่ีพอใจสําหรับรายวิชาท่ีเทียบโอน 
          (Satisfactory, Transferred credit) 
     U     ผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
     V     ผูรวมเรียน (Visitor) 
     W    ไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชา (Withdrawal) 
     X     ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
   17.2 การใหระดับคะแนนตัวอักษร 
    17.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C และ F ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินไดเปน
ลําดับขั้น 

(2) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก I  หรือ M ท่ีศูนยบริการการศึกษา
ไดรับแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวกอนส้ินสุด 1 สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก P หรือ X 
    17.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 17.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 
       ดวย 

(1) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับ
คะแนน F ตามขอ 35.1 

(2) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ี
ไมไดรับแจงจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ถัดไป 

    17.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 
(1) นักศึกษาปวย อันเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยไดปฏิบัติถูกตอง

ตามขอ 33  
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัยและไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา 
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(3) นักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนประกอบของการศึกษายังไมสมบูรณ และ
อาจารยผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา เห็นวาสมควร
ใหชะลอการวัดผลการศึกษา 

    17.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แตยังไมสามารถแสดง 
       หลักฐานท่ีสมบูรณในการขาดสอบได 
    17.2.5 ระดับคะแนน P ใหใชกับรายวิชาท่ีมีการสอน การวิจัย การทําวิทยานิพนธ 
       หรือการทําโครงงานท่ีตอเนื่องลํ้าเขาไปในภาคการศึกษาถัดไป โดยมี 
       ความกาวหนาเปนท่ีพอใจเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 
       เรียนรายวิชานั้น 
    17.2.6 ระดับคะแนน S, U ใหใชกับกรณีท่ีผลการประเมินเปนท่ีพอใจหรือไมพอใจ

ตามลําดับในรายวิชาตอไปนี้ 
(1) รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินผลเปน S, U 
(2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 14.9 
(3) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก M, P หรือ X 

17.2.7 ระดับคะแนน ST ใหใชกับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา 
17.2.8 ระดับคะแนน V ใหใชกับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปน

ผูรวมเรียนโดยไดเขาช้ันเรียนเปนเวลารวมท้ังส้ินไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เวลาเรียนท้ังหมด และอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความต้ังใจ 

17.2.9 ระดับคะแนน W จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณี
ตอไปนี้ 
(1) รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 15.4 
(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบได โดยไดปฏิบัติถูกตองตามขอ 

33 และหัวหนาสาขาวิชามีความเห็นรวมกันกับอาจารยผูสอนวาสมควร
ใหถอนรายวิชานั้น 

(3) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลตามขอ 34.1 
หรือ 34.2 

(4) นักศึกษาถูกส่ังใหพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดวยเหตุผลอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุไวในขอ 35.1 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปล่ียนระดับคะแนนจาก  I  ท่ีไดรับอนุมัติ
ตามขอ17.2.3 (1) และ (2) เนือ่งจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้น
ยังไมส้ินสุด 

(6) รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียนตาม
ขอ 14.10 และไดเขาเรียนเปนเวลารวมท้ังส้ินนอยกวารอยละ 80 ของ
เวลาเรียนท้ังหมด หรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความ
ต้ังใจ 

(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 
17.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะรายวิชาท่ีศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับ

รายงานผลการประเมินการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตาม
กําหนดเวลา 
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หมวด 8 

การควบคุมการศึกษา 

 
 ขอ 18 คณาจารยบัณฑิต 
   18.1 คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

18.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และมีประสบการณดานการสอน 

18.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  มี
ประสบการณดานการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

18.1.3 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 

18.1.4 เปนผูท่ีสภาวิชาการใหการรับรองเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ในกรณีท่ีไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

   18.2 คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้ 
18.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มี

ประสบการณดานการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานวิจัย
เพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

18.2.3 เปนผูท่ีสภาวิชาการใหการรับรองเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันมาอยางนอย 5 ป ในกรณีท่ีไมสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา 

   18.3 คณาจารยบัณฑิตยอมสามารถสอนในระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวาระดับการสอนท่ีไดรับอนุมัติ 
    ใหสอน 
 
 ขอ 19 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 

19.1 ตองเปนอาจารยประจําและคณาจารยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาท่ีนักศึกษา
สังกัด 

19.2 มีหนาท่ีใหคําแนะนําและดูแลการจัดทําแผนการศึกษาของนักศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและระเบียบขอบังคับ 

19.3 มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจําเปนและความเหมาะสม 
19.4 ใหหัวหนาสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปตอคณบดีเพื่อแตงต้ังโดยเร็ว  

  
 ขอ 20 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
   20.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขั้นปริญญาโท ตองเปนอาจารยประจําและคณาจารย

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง และตองมีคุณสมบัติขอใดขอ
หนึ่งดังตอไปนี้ 
20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน 
20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ หรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกันดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

20.1.3 เปนผูท่ีสภาวิชาการรับรองใหเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ 
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20.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขั้นปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจําและคณาจารย
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง และตองมีคุณสมบัติขอใดขอ
หนึ่งดังตอไปนี้ 
20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

20.2.3 เปนผูท่ีสภาวิชาการรับรองใหเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ 
20.3 หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

20.3.1 ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาและวิจัย รวมท้ังปญหา
ท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีนักศึกษาดําเนินการศึกษาและวิจัย 

20.3.2 ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ ท้ังในเชิง
วิชาการและเชิงภาษา 

20.3.3 ประเมินความคืบหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละภาค
การศึกษา และรายงานผลการประเมินตอหัวหนาสาขาวิชา 

20.3.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาตอหัวหนา
สาขาวิชา 

20.3.5 เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 

 ขอ 21 การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
21.1 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจะเปนบุคคลเดียวกันก็ได 
21.2 ใหคณบดีพิจารณาแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา โดยคําแนะนําของ
หัวหนาสาขาวิชากอนท่ีนักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

21.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จะมีเพียงคนเดียวหรือจะมีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 4 คน ซ่ึงเปนบุคคลภายใน หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได ในกรณีหลังถือเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธโดยอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนประธานกรรมการ และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม
เปนกรรมการ  

 
 ขอ 22 การรายงานความคืบหนาของการทําวิทยานิพนธ 

22.1 นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว หรือรักษาสถานภาพนักศึกษาหลัง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธหนวยกิตครบถวนแลว ตองรายงานความคืบหนาของการทํา
วิทยานิพนธตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ กอนส้ินสุดแตละภาคการศึกษา 

22.2 ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลการประเมินความคืบหนาของการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษาตอหัวหนาสาขาวิชาเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาในกรณีท่ีผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจ  คณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาอาจพิจารณากําหนดใหนักศึกษายุติการศึกษา 
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หมวด 9 

การยายสาขาวิชา การโอนยายและการเทียบโอนรายวิชา 

 
 ขอ 23 การยายสาขาวิชา 

23.1 การยายสาขาวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังหัวหนาสาขาวิชาท่ีจะยายออกและ
หัวหนาสาขาวิชาท่ีจะยายเขา  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ี
ยายออกและยายเขา 

23.2 การย่ืนคํารองขอยายสาขาวิชาจะกระทําไดอยางเร็วท่ีสุดในภาคการศึกษาท่ี 2 นับ
แตเริ่มเขาศึกษาในหลักสูตร และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 

  
 ขอ 24 หลักเกณฑการโอนยายและเทียบโอนรายวิชา 

24.1 กรณียายสาขาวิชาตองโอนยายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรเดิมท่ีเปนรายวิชาใน
หลักสูตรใหม โดยใหไดระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

24.2 กรณีนักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลับเขาศึกษาใหม 
ใหสามารถโอนยายรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรเดิม และรายวิชาท่ีขอโอนยาย
ตองเรียนมาแลวไมเกิน 9 ภาคการศึกษา 

24.3 นอกเหนือจากการโอนยายตามขอ 24.1 นักศึกษาอาจไดรับการพิจารณาใหเทียบ
โอนรายวิชาท่ีเคยเรียนและสอบไดระดับคะแนน S  หรือไมตํ่ากวา B หรือเทียบเทา
มาแลว  ท่ีมีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลัง
ศึกษาอยู  เพื่อเปนรายวิชาทดแทนรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู 

24.4 การโอนยายและเทียบโอนรายวิชาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน ใหโอนยายและเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา  โดยใหดําเนินการโอนยายและเทียบโอนใหแลวเสร็จครั้งเดียวในภาค
การศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

24.5 การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก  ใหกระทําไดไมเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา  ซ่ึงไมนับรวมจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ โดยใหโอนยายและเทียบโอนใหแลวเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรก
ท่ีเขาศึกษา 

24.6 การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  นักศึกษาตองมีคะแนนเฉล่ียสะสม
จากสถาบันเดิมไมนอยกวา 3 ในระบบ 4 หรือเทียบเทา และรายวิชาท่ีขอเทียบโอน
ตองมีระดับคะแนนตัวอักษร  S  หรือไมตํ่ากวา B หรือเทียบเทาและตองเรียนมาแลว
ไมเกิน 3 ปการศึกษา  

24.7 ใหถือวานักศึกษาสอบผานรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนแลวโดยมีระดับคะแนน
ตัวอักษรเปน ST และใหนับรวมหนวยกิตของรายวิชานั้นเขากับหนวยกิตสอบไดของ
หลักสูตรท่ีนักศึกษากําลังศึกษา 

24.8 การเทียบโอน ใหเทียบโอนไดเฉพาะหนวยกิตของรายวิชา แตไมอนุญาตให
เทียบโอนหนวยกิตวิทยานิพนธ 

24.9 ในการพิจารณาคําขอเทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาอาจจัดใหนักศึกษาทดสอบความรูใน
รายวิชาท่ีขอเทียบโอนเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

24.10 การเทียบโอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
24.11 รายวิชาโอนยายใหนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมดวย สวนรายวิชาเทียบโอน

จะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
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หมวด 10 

การเปล่ียนระดับการศึกษา 

 
 ขอ 25 การเปล่ียนระดับการศึกษา 

25.1 การเปล่ียนระดับการศึกษาอาจเปนการเปล่ียนไปสูระดับท่ีสูงขึ้นกวาเดิมหรือเปนการ
เปล่ียนไปสูระดับท่ีตํ่ากวาเดิมก็ได 

25.2 กรณีท่ีอยูในขายท่ีจะเปล่ียนระดับการศึกษาได ไดแก 
25.2.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ท่ีไดรับทุนใหเขาศึกษาในขั้น

ปริญญาเอก 
25.2.2 นักศึกษาปริญญาโทท่ีสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติท่ีจัดขึ้นสําหรับ

นักศึกษาขั้นปริญญาเอก 
25.2.3 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกท่ีสอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติอาจไดรับการ

เสนอจากสาขาวิชาตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพื่อพิจารณาใหเขา
ศึกษาในขั้นปริญญาโทแทนก็ได 

25.3 การเปล่ียนระดับการศึกษา จะกระทําไดแตเฉพาะเมื่อไมมีการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา 
โดยคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติแลวแจงสภาวิชาการเพื่อ
ทักทวง 

 
 

หมวด 11 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ 26 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย 

26.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อส้ินสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 
26.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย 

26.2.1 แตมระดับคะแนนเฉล่ียรายภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปน
ตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

26.2.2 แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ต้ังแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีกําลัง
คิดคํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนน
ท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดทายเปนตัวต้ัง 
แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม 

 
 ขอ 27 การสอบประมวลความรู (Comprehensive examination)  

27.1 นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตอง
สอบผานการสอบประมวลความรู เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการนํา
หลักวิชาการและประสบการณการเรียนไปประยุกตในการปฏิบัติงานหรือการ
คนควาวิจัย 

27.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ตองสอบประมวลความรูใหแลวเสร็จ
สมบูรณภายใน 4 ภาคการศึกษา นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา มิฉะนั้นจะพน
สถานภาพนักศึกษาหากมีเหตุผลและความจําเปนใหขยายเวลาได  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

27.3 นักศึกษาขั้นปริญญาโทแผน ข ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูงตองสอบประมวลความรู เมื่อมีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด
และตองสอบไดและแลวเสร็จสมบูรณภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษา
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ท่ีมีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพ
นักศึกษา หากมีเหตุผลและความจําเปนใหขยายเวลาได โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

27.4 การสอบประมวลความรู อาจเปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือท้ัง
สองอยาง 

27.5 การจัดใหมีการสอบประมวลความรูเปนหนาท่ีของสาขาวิชา และควรจัดภาค
การศึกษาละ  1 ครั้ง  เปนอยางนอย การสอบแตละครั้งใหดําเนินการโดย
คณะกรรมการ ซ่ึงแตงต้ังโดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชา 

27.6 คณะกรรมการสอบประมวลความรูประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนา
สาขาวิชามอบหมายเปนประธานกรรมการ  และคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท
ขึ้นไป จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คนเปนกรรมการ  จะมีบุคคลจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปน
กรรมการดวยก็ได 

27.7 คณะกรรมการสอบประมวลความรูตองดําเนินการสอบตามวันและเวลาท่ีคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชากําหนด และตองรายงานผลการสอบตอคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชา ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันท่ีเสร็จส้ินการสอบ 

27.8 การรายงานผลการสอบประมวลความรู ใหใชระดับคะแนนตัวอักษร S  เมื่อสอบได 
และ U เมื่อสอบตก 

27.9 ผูท่ีสอบตกในการสอบประมวลความรูครั้งแรก จะสอบใหมไดอีกเพียงหนึ่งครั้ง  การ
สอบตกเปนครั้งท่ีสองจะเปนผลใหผูนั้นพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

27.10 ในกรณีท่ีสอบตก ใหบันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งท่ีมีผลตอ
สถานภาพของนักศึกษา 

 
 ขอ 28 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)  

28.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อวัดความรู
ความสามารถในหลักวิชาการ และการดําเนินการวิจัยโดยอิสระเพื่อเปนวิทยานิพนธ
ในระดับปริญญาเอก 

28.2 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผานและแลวเสร็จสมบูรณภายใน 6 
ภาคการศึกษา  นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพ
นักศึกษาโดยอัตโนมัติ  หากมีเหตุผล  และความจําเปนใหขยายเวลาไดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา  ท้ังนี้ยกเวนผูท่ีสอบวัดคุณสมบัติ ตาม
ขอ 28.3.2  

28.3 ผูมีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติไดแก 
28.3.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก 
28.3.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 2 ท่ีมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวย

กิต และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.50 หรือนักศึกษาขั้น
ปริญญาโท แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธซ่ึงมีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอกได  ในกรณีหลังนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาและแจงใหสภาวิชาการ
เพื่อทักทวง  และท้ัง 2 กรณีนี้  ตองสอบผานการสอบประมวลความรูแลว  
โดยใหถือวาผลการสอบผานวัดคุณสมบัตินี้ เปนการสอบผานวัดคุณสมบัติ
ขั้นปริญญาเอกของนักศึกษารายนั้น ๆ เลย 

28.4 การสอบวัดคุณสมบัติ อาจเปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือท้ังสอง
อยางก็ได 

28.5 การจัดใหมีการสอบวัดคุณสมบัติเปนหนาท่ีของสาขาวิชา  และควรจัดภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้งเปนอยางนอย การสอบแตละครั้งใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซ่ึงแตงต้ัง
โดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
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28.6 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนา
สาขาวิชามอบหมาย เปนประธานกรรมการ และคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก
จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คนเปนกรรมการ  จะมีบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวนไมเกิน 2 คนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชาเปนกรรมการดวยก็ได 

28.7 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตองดําเนินการสอบตามวันและเวลาท่ี
คณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนด  และตองรายงานผลการสอบตอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาภายใน 1 สัปดาห นับจากวันท่ีเสร็จส้ินการสอบ 

28.8 การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ใหใชระดับคะแนนตัวอักษร S เมื่อสอบได  
และ Uเมื่อสอบตก 

28.9 ใหถือวานักศึกษาขั้นปริญญาเอกท่ีสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเปนนักศึกษา
ปริญญาเอกท่ีมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับปริญญาเอก 

28.10 นักศึกษาตามขอ 28.3.1 ท่ีสอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรก จะสอบใหมได
อีกเพียงหนึ่งครั้ง  การสอบตกเปนครั้งท่ีสอง จะยังผลใหพนสถานภาพนักศึกษาโดย
อัตโนมัติ  เวนแตไดรับอนุมัติใหเปล่ียนระดับการศึกษาตามขอ 25.2.3 

28.11 นักศึกษาตามขอ 28.3.2  จะสอบไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
28.12 ในกรณีสอบตก ใหบันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งท่ีมีผลตอสถานภาพ

นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 ขอ 29 การขอความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธ 
   29.1 วิทยานิพนธขั้นปริญญาโท 
    นักศึกษาตองขอความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธตอสาขาวิชา โดยสาขาวิชา

ตองเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา  และตองไดรับอนุมัติภายใน  5 ภาคการศึกษา  นับแต
ภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

   29.2 วิทยานิพนธขั้นปริญญาเอก 
    นักศึกษาตองขอความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธตอสาขาวิชา  โดยสาขาวิชา

ตองเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา  และตองไดรับอนุมัติภายใน 7 ภาคการศึกษา  นับแต
ภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

   29.3   คณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธอาจใชโครงสรางและคุณสมบัติ
เชนเดียวกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

29.4    ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธอาจเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ได ท้ังนี้ 
นักศึกษา 

         ตองแสดงความจํานงท่ีชัดเจนวาจะเขียนเปนภาษาใดในคราวเดียวกันกับการขออนุมัติ
โครงราง 
          วิทยานิพนธ 
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 ขอ 30 การสอบวิทยานิพนธ 
   30.1 วิทยานิพนธขั้นปริญญาโท 

30.1.1 การสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซ่ึงคณบดีเปนผูพิจารณา
แตงต้ังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

30.1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนา
สาขาวิชามอบหมาย เปนประธานกรรมการ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
และผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 1 คนเปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาแบบ ก 1  ตองเปนบุคคลจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

30.1.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ตองมีคุณสมบัติตามขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ หรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกันดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

(3) เปนผูท่ีสภาวิชาการรับรองใหเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธในกรณีไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

30.1.4 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว  ให
นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธตอหัวหนาสาขาวิชา  โดยคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ พรอมรางวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติจากคณบดี  กอนวันสอบไม
นอยกวา 2 สัปดาห 

30.1.5 ในการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองดําเนินการอยาง
เต็มคณะ  ถากรรมการมาไมครบ ใหเล่ือนการสอบออกไปจนกวากรรมการ
มารวมดําเนินการสอบไดอยางเต็มคณะ 

30.1.6 หากตองมีการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาผลการสอบ  ใหใชเสียงขางมาก
ของคณะกรรมการสอบ 

30.2 วิทยานิพนธขั้นปริญญาเอก 
30.2.1 การสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ  ซ่ึงคณบดีเปนผู

แตงต้ังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนา

สาขาวิชามอบหมาย เปนประธานกรรมการ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
และกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน  แตไมเกิน  5 คน ในจํานวนนี้ตอง
เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 คน ซ่ึงเลือกสรร
โดยวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติตามขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

(3) เปนผูท่ีสภาวิชาการใหการรับรองเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันมาอยางนอย 5 ป ในกรณีท่ีไมสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา 
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30.2.4 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว  ให
นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธตอหัวหนาสาขาวิชาโดยคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  เพื่อพิจารณานําเสนอขออนุมัติจากคณบดีพรอมราง
วิทยานิพนธดังกลาว กอนวันสอบไมนอยกวา 3 สัปดาห 

30.2.5 ในการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองดําเนินการอยาง
เต็มคณะ    ถากรรมการจํานวนดังกลาวขางตนมาไมครบในวันสอบ ใหเล่ือน
การสอบออกไปจนกวากรรมการมารวมดําเนินการสอบไดตามท่ีกําหนด และ
หากตองมีการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาผลการสอบ ใหใชเสียงขางมาก
ท่ีไมนอยกวา 4 เสียงในทุกกรณี 

30.3 ในการสอบวิทยานิพนธ  ใหเปดโอกาสใหผูไมเก่ียวของท่ีสนใจเขาสังเกตการณดวย  
เมื่อการซักถามของคณะกรรมการสอบส้ินสุดลงแลว ประธานกรรมการจะอนุญาตให
ผูสังเกตการณซักถามบางก็ได  ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหความเห็น
วาเนื้อหาของวิทยานิพนธไมสมควรเปดเผยท่ัวไป  อธิการบดีอาจไมอนุมัติใหเปด
โอกาสใหผูไมเก่ียวของโดยตรงกับวิทยานิพนธเขาสังเกตการณการสอบก็ได 

30.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ ใหใชถอยคําท่ีแสดงระดับคุณภาพของการ
สอบ ดังนี้ 
(1) “ดีมาก”  ซ่ึงหมายถึงสอบได และใชกับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นเปน

เอกฉันทวาความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธและ
การตอบขอซักถามอยูในระดับพอใจย่ิง และเอกสารวิทยานิพนธมีเนื้อหาสาระท่ี
ถูกตองและครบถวนสมบูรณแลว 

(2) “ผาน” ซ่ึงหมายถึงสอบได และใชกับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นวา
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธและการตอบขอ
ซักถามอยูในระดับพอใจ และเอกสารวิทยานิพนธมีเนื้อหาสาระท่ีจะตอง
ปรับปรุงเพียงเล็กนอย 

(3) “ไมผาน” ซ่ึงหมายถึงสอบตก และใชกับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมี
ความเห็นวาความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธและ/หรือ
ในการตอบขอซักถามอยูในระดับไมพอใจ 

30.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบตกในการสอบวิทยานิพนธ   ใหประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธแจงนักศึกษาใหดําเนินการปรับปรุงวิทยานิพนธตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการ  พรอมกับแจงกําหนดเวลาท่ีจะตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จ
ดวย ท้ังนี้ นักศึกษาตองย่ืนคําขอสอบวิทยานิพนธครั้งท่ี 2 เมือ่ครบกําหนดเวลา
ดังกลาว 

30.6 การสอบตกวิทยานิพนธเปนครั้งท่ี 2 ถือเปนการพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
30.7 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนคนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

มิได 
30.8 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธตาม

คําแนะนําของสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 

 ขอ 31 รูปแบบของวิทยานิพนธ การสงวิทยานิพนธ และการตีพิมพวิทยานิพนธ 
31.1 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณในรูปแบบ วันเวลา และโดยมีจํานวนเลม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
31.2 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง

นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
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31.3 นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการ ท่ีมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของมารวมกล่ันกรอง (peer review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้น 

 
 ขอ 32 การสอบภาษาตางประเทศ  

32.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกทุกคนตองสอบภาษาตางประเทศ ใหอยูในระดับผานตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีสอบไมผานอาจขอสอบใหมได ท้ังนี้ตองสอบใหผาน
ภายใน 9 ภาคการศึกษา นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา มิฉะนั้นจะพน
สถานภาพนักศึกษา 

32.2 สภาวิชาการเปนผูกําหนดภาษาตางประเทศท่ีนักศึกษาตองสอบ ซ่ึงจะตองไมใชภาษา
ท่ีนักศึกษาใชส่ือสารเปนประจํา 

32.3 การสอบภาษาตางประเทศเปนการวัดความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจเปน
หลักใหญ แตอาจมีการวัดความสามารถดานอ่ืน ๆ ประกอบดวยก็ได สภาวิชาการจะ
กําหนดวิธีวัดความสามารถทางภาษาตางประเทศของนักศึกษาเปนวิธีอ่ืนแทนการ
สอบก็ได 

32.4 ใหสภาวิชาการและคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผูแทน  จัดใหมีการ
สอบภาษาตางประเทศตามความตองการของหลักสูตรปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง เปนอยางนอยและใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ  ซ่ึงอธิการบดีเปนผู
แตงต้ังโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

32.5 การรายงานผลการสอบภาษาตางประเทศ หรือผลการวัดความสามารถทาง
ภาษาตางประเทศโดยวิธีอ่ืน ใหใชระดับคะแนน S เมื่อสอบได และ U เมื่อสอบตก  
การบันทึกระดับคะแนน U จะกระทําครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาพนสถานภาพนักศึกษา
เพราะสอบไมผานการสอบภาษาตางประเทศ 

32.6 ในกรณีท่ีภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนักศึกษาตองสอบ นักศึกษาจะขอ
ยกเวนการสอบโดยใชคะแนนสอบ TOEFL หรือ คะแนนสอบอ่ืนท่ีเทียบเทาแทนตาม
เกณฑท่ีสภาวิชาการกําหนดก็ได 

 
 

หมวด 12 

การลา การลงโทษ และการพนสถานภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 33 การลาปวย 

33.1 การลาปวย คือ การลาของนักศึกษาท่ีปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือ
ท้ังหมดได 

33.2 การลาปวยตามขอ 33.1 นักศึกษาตองย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 
สัปดาห นับจากวันท่ีนักศึกษาเริ่มปวย  พรอมดวยใบรับรองแพทยจาก
สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

 
 ขอ 34 การลาพักการศึกษา 

34.1 นักศึกษาอาจย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยท่ีปรึกษา  เพื่อขอ
อนุมัติลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปนี้ 
34.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
34.1.2 ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ  หรือทุนอ่ืนซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
34.1.3 ปวยจนตองพักรักษาตัวตามคําส่ังแพทยเปนเวลานานเกินกวา 3 สัปดาห  

โดยมีใบรับรองแพทยท่ีถูกตองตามขอ 33.2 
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34.1.4 มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไม
นอยกวา 1 ภาคการศึกษา และมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 
3.00 

34.1.5 ไมลงทะเบียนตามขอ 14.3 
34.2 นักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.00 หรือยังไมมีผลการเรียน แต

จําเปนตองลาพักการศึกษา ใหย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยเร็วท่ีสุด และให
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

34.3 การย่ืนคํารองเพื่อขอลาพักตามขอ 34.1 หรือ 34.2  ใหกระทําภายใน 10 วันแรกของ
ภาคการศึกษา กรณีท่ียังไมลงทะเบียนเรียน หรือภายใน 10 สัปดาห กรณีท่ี
ลงทะเบียนเรียนแลว 

34.4 การลาพักการศึกษาตามขอ 34.1 และ 34.2 ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน 2 ภาค
การศึกษาติดตอกัน ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีก ให
ย่ืนคํารองใหม 

34.5 ใหถือวาระยะเวลาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาผูนั้น ยกเวนลาพักตามขอ 34.1.1 และ 34.1.2 

34.6 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ยกเวน
ภาคการศึกษาท่ีไดชําระคาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

34.7 นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ จะตองย่ืน
คํารองขอกลับเขาศึกษาตอหัวหนาสาขาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และแจงผลการ
อนุมัติใหศูนยบริการการศึกษาทราบกอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ท่ีนักศึกษาจะกลับเขาศึกษา ไมนอยกวา 1 สัปดาห 

34.8 นักศึกษาท่ีกลับเขาศึกษาหลังการลาพักการศึกษาแลวใหมีสถานภาพนักศึกษา
เหมือนกับสถานภาพกอนไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 
 ขอ 35 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด 

35.1 เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดในการสอบ  หรือการทํางานใด ๆ ท่ีเปน
สวนประกอบของการศึกษา  ใหคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิด
ระเบียบการสอบตามท่ีสภาวิชาการแตงต้ังเปนผูพิจารณา แลวรายงานผลการพิจารณา
ตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษและแจงการลงโทษใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ทราบ 

35.2 ระยะเวลาท่ีนักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาใหนับรวมในระยะเวลาของการศึกษาดวย 
35.3 นักศึกษาท่ีถูกส่ังพักการศึกษาเมื่อกระทําผิดตามขอ 35.1  ตองชําระคาธรรมเนียมรักษา

สถานภาพ นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีตองพักการศึกษาตามคําส่ัง ยกเวนภาค
การศึกษาท่ีชําระคาลงทะเบียนแลวมิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 36 การพนสถานภาพนักศึกษา  
   นอกจากกรณีท่ีระบุไวในขออ่ืนแลว นักศึกษาจะพนสถานภาพนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 

36.1 เมื่อไดศึกษาครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนดและไดรับปริญญาตามขอ 40 แลว 
36.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชาและอาจารยท่ีปรึกษา

ใหลาออก 
36.3 เมื่อส้ินสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียนเรียนหรือยังไมชําระ

คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาท่ีพนสถานภาพในกรณีนี้อาจขอ
คืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได  โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี 

36.4 เมื่อเปนนักศึกษาทดลองศึกษาและมีผลการเรียนไมเปนไปตามเงื่อนไขใหทดลอง
ศึกษา 

36.5 เมื่อเปนนักศึกษาสามัญและมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.00 เปนเวลา 2 
ภาคการศึกษาติดตอกัน 
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36.6 มหาวิทยาลัยส่ังลงโทษใหพนสถานภาพนักศึกษา 
36.7 เสียชีวิต 

 
หมวด 13 

ผลประโยชนจากงานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ 

 
 ขอ 37 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ 
   บรรดาลิขสิทธิ์ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธและผลงานตีพิมพท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 ขอ 38 สิทธิบัตร 
   บรรดาสิทธิบัตรหรือผลประโยชนเชิงพาณิชยใดท่ีเกิดจากงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธให

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 

หมวด 14 

การสําเร็จการศึกษา 

 
 ขอ 39 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

39.1 เปนผูท่ีศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรนั้น  
39.2 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 39.1 และประสงคจะสําเร็จการศึกษาตองย่ืนคํารอง

แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะไมไดรับการเสนอช่ือตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น 

39.3 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 39.1 ท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไมขอสําเร็จการศึกษา ตองย่ืนคํารองตอ
ศูนยบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสาขาวิชาตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

39.4 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 39.1 แตมิไดย่ืนคํารองแสดงความ
จํานงขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามขอ 39.2 หรือมิไดย่ืนคํารองขอ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามขอ 39.3  ศูนยบริการการศึกษาอาจสงรายช่ือ
ใหสํานักวิชาเพื่อดําเนินการเสนอการสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษาถัดไปก็ได ท้ังนี้ นักศึกษาตอง
ชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปนั้นดวย 

 
 ขอ 40 การพิจารณาใหปริญญา และประกาศนียบัตร  

40.1 ไมมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
40.2 ไมมีพันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 
40.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา เปนผูเสนอช่ือนักศึกษา

ตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

40.4 เกณฑการพิจารณาใหสําเร็จการศึกษาเปนดังนี้ 
40.4.1 มีจํานวนหนวยกิตสอบไดครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
40.4.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00  
40.4.3 ผานเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีหลักสูตรและขอบังคับนี้กําหนด 
40.4.4 มีคุณสมบัติตามขอ 39.1  

 
บทเฉพาะกาล 



 59 

 
 ขอ 41 สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษากอนปการศึกษา 2550 และไดดําเนินการใด ๆ ไปแลว ท่ี

ไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหถือวาการดําเนินการนั้น ๆ  ส้ินสุ   ด มิอาจขอ
เปล่ียนแปลงใหเปนไปตามขอบังคับนี้ได 

 ขอ 42 สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษากอนปการศึกษา 2550 ใหไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ท่ีไดรับจากการคํานวณตามขอบังคับเดิม ถึงภาคการศึกษากอนท่ีขอบังคับนี้จะมีผลบังคับใช 
และใหเริ่มใชการคํานวณตามขอบังคับนี้ต้ังแตภาคการศึกษาท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 

ขอ 43 ในกรณีท่ีมีความไมชัดเจนในการเลือกใชขอบังคับเดิม หรือขอบังคับฉบับนี้ ใหใชหลักการ
ในการเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเปนท่ีต้ัง 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี     2     มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 

ศาสตราจารย ดร. วิจิตร  ศรีสอาน 
 (ศาสตราจารย ดร. วิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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