
ศูนย์บริการการศึกษา
15 มิถุนายน 2560
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ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
ในส่วนที่ปรับปรุง



โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ฉะน้ันอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยค าแนะน าของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปน้ี
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ข้อ 1   ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560"
ข้อ 2   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป
ข้อ 3   ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4)
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน



ข้อ 4 ในข้อบังคับ นี้
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภาวิชาการ" หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
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"ส านักวิชา" หมายถึง ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สาขาวิชา"             หมายถึง สาขาวิชาในส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี
"คณบดี" หมายถึง คณบดีส านักวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา
"หัวหน้าสาขาวิชา" หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา
"รายวิชา"  หมายถึง วิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยไม่นับรวม

วิทยานิพนธ์

"อาจารย์ประจ า"  หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ที่มีหน้าทีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาส าหรับ
อาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ข้อบังคับน้ีเริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

"อาจารย์ประจ าหลักสูตร" หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่
สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  และต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์ับ
สาขาวิชาของหลักสูตร

"อาจารย์พิเศษ" หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า
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“หลักสูตรควบ 2 ปริญญา (Double degree Program)" หมายถึง  การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษาสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาไป
พร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งสองหลักสูตร 

“หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint degree Program)" หมายถึง  การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษาจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน โดย 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองสถาบัน  



ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
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ข้อบังคับ
บัณฑิตศึกษา 

2560

การรับ     
นศ.ป.เอก 
แบบ 1 การสอบ

ภาษาอังกฤษ
การจัดการ

ศึกษา
หลักสูตร
ควบ/ร่วม
อ.ผู้สอน/     

อ.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลัก/ร่วม

การเทียบโอน
การเปล่ียน

ระดับ

กก.พิจารณา
โครงร่าง

กก.สอบ
วิทยานิพนธ์

ผลงาน
วิทยานิพนธ์

ของนศ.

การสอบ
ภาษาต่างประ

เทศ



หมวด 1 การรับเข้าศึกษา

ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
7.4.3   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้น  

เฉพาะการท าวิจัยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาโทท่ีมีการท าวิทยานิพนธ์  และมี
ประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ

7.5   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาขั้น  
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา

7.6   มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
7.7 ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกหลักสูตรข้างต้น ต้องไม่เป็นผู้พ้น

สถานภาพนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาเพราะยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อครบก าหนดเวลาสูงสุดแล้วในหลักสูตร
และระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษา

6.4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการ
ท าวิจัย ต้อง

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทท่ีมีการท า
วิทยานิพนธ์ และ

2) มีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชา
ยอมรับ หรือ มีประสบการณ์ในการท างานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6.5 ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกหลักสูตรข้างต้น ต้องไม่  เป็นผู้
พ้นสถานภาพนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาเนื่องจากผลการ
สอบ  หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ หรือกระท าผิดวินัย
นักศึกษา หรือยังไม่ส าเร็จการศึกษาเมื่อครบก าหนดเวลา
สูงสุดแล้วในหลักสูตรและระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษา
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ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

ไม่มี 8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า

8.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า

8.3 ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

8.4 ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด
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ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

ไม่มี 14.14  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือการจัด
การศึกษาแบบหลักสูตรควบ 2 ปริญญา (Double 
degree Program) หลักสูตรร่วม (Joint degree 
Program) สามารถนับหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียนของ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาได้  
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หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
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ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

17.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร
17.2.6  ระดับคะแนน S, U ให้ใช้กับกรณีที่ผลการ
ประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามล าดับใน
รายวิชาต่อไปนี้

(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้
ประเมินผลเป็น S, U

(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามข้อ 14.9

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก 
M, P หรือ X

17.2  การให้ระดับคะแนนตัวอักษร
17.2.6  ระดับคะแนน S, U ให้ใช้กับกรณีที่ผลการ
ประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามล าดับใน
รายวิชาต่อไปนี้

(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้
ประเมินผลเป็น S, U

(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามข้อ 14.9

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I,
M, P หรือ X
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หมวด 7 ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

ข้อ 18 คณาจารย์บัณฑิต
18.1  คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้

18.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ด้านการสอน

18.1.2   วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัย
เพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

18.1.3  วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

18.1.4  เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ในกรณีที่ไม่สังกัด
สถาบันอุดมศึกษา

ข้อ 18  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ
18.1  อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้

18.1.1  วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ด้านการสอน

18.1.2  วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  มีประสบการณ์ด้านการสอน และมี
ผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา 
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หมวด 8 การควบคุมการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

18.2   คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งดังนี้

18.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มีประสบการณ์ด้านการสอน และมี
ผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

18.2.3  เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปี ใน
กรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
18.3   คณาจารย์บัณฑิตย่อมสามารถสอนในระดับการศึกษาที่ต่ า
กว่าระดับการสอนที่ได้รับอนุมัติให้สอน

18.2  อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งดังนี้

18.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มีประสบการณ์ด้านการสอน และมี
ผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
18.3  อาจารย์ผู้สอนในระดับที่สูงกว่าสามารถสอนในระดับที่ต่ า
กว่าได้
18.4  ให้สาขาวิชาเป็นผู้ตรวจสอบและก ากับคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผลงาน
วิชาการที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อ 20 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
20.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท ต้องเป็น
อาจารย์ประจ า และคณาจารย์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจาก
ผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

20.1.3  เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของวิทยานิพนธ์

ข้อ 20 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
20.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักข้ันปริญญาโท ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

20.1.1  วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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หมวด 8 การควบคุมการศึกษา (ต่อ) 
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20.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าและคณาจารย์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ 
วันที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากงานวิจัยท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
ของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

20.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์

20.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักขั้นปริญญาเอก ต้องเป็น  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

20.2.1  วุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

20.2.2  วุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
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ข้อ 20.3  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
20.3.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมขั้นปริญญาโท ที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมี

คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ

20.3.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมขั้นปริญญาเอกที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

ทั้งนี้ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีผลงานทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผลงานวิชาการที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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23.2  การยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระท าได้อย่างเร็วที่สุด 
ในภาคการศึกษาที่ 2 นับแต่เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00

23.2  การยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระท าได้อย่างเร็วที่สุด
ในภาคการศึกษาที่ 2 นับแต่เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติให้
ย้ายสาขาจะมีผลในภาคถัดไป และจะย่ืนค าร้องขอย้ายสาขาอีก
ไม่ได้

24.5  การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก  ให้
กระท าได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  ซึ่งไม่นับรวมจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ โดยให้โอนย้ายและเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้ง
เดียวในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

24.5  การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก  ให้กระท า
ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะ
เข้าศึกษา  ยกเว้นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้เรียนวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หากเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เทียบโอนหรือโอนย้ายรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ทั้งหมดของหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา ซ่ึงไม่นับรวม
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ โดยให้โอนย้ายและเทียบโอนให้แล้ว
เสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
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ข้อ 25 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
25.2  กรณีที่อยู่ในข่ายท่ีจะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ ได้แก่

25.2.1  นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ที่ได้รับทุน
ให้เข้าศึกษาในขั้นปริญญาเอก

25.2.2  นักศึกษาปริญญาโทท่ีสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
ที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก

25.2.3 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกที่สอบตกในการสอบวัด
คุณสมบัติอาจได้รับการเสนอจากสาขาวิชาต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชาเพื่อพิจารณาให้เข้าศึกษาในขั้นปริญญาโทแทนก็ได้

25.2  กรณีที่อยู่ในข่ายท่ีจะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ ได้แก่
25.2.1  นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ที่ได้รับ

ทุนให้เข้าศึกษาในขั้นปริญญาเอก
25.2.2  นักศึกษาปริญญาโทท่ีสอบผ่านการสอบวัด

คุณสมบัติท่ีจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก
25.2.3 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกที่สอบตกในการสอบวัด

คุณสมบัติอาจได้รับการเสนอจากสาขาวิชาต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาเพื่อพิจารณาให้เข้าศึกษาในขั้นปริญญาโท
แทนก็ได้

25.2.4 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกสามารถยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนระดับการศึกษาต่อสาขาวิชา  โดยแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการขอลดระดับการศึกษาเพื่อศึกษาในขั้นปริญญาโท
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา

17

หมวด 10 การเปลี่ยนระดับการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

29.3   คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์อาจใช้
โครงสร้างและคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

29.3 ในกรณีได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 29.1 
หรือข้อ 29.2  แล้ว แต่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนหัวข้อ วิทยานิพนธ์ 
ให้นักศึกษายื่นขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ได้ ตามขั้นตอน
การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามปกติ แต่ต้องไม่กระทบ
กับระยะเวลาการศึกษา 
29.4   คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการ
สอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

18

หมวด 11 การวัดและประเมินผลการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)
ข้อ 30 การสอบวิทยานิพนธ์
30.1   วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท

30.1.1  การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดย
คณะกรรมการ ซึ่งคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา

30.1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 
หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้าสาขาวิชามอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 
1 คนเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาแบบ ก 1  ต้องเป็นบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัย

30.1.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ
หนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจาก
ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ในกรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

ข้อ 30 การสอบวิทยานิพนธ์
30.1   วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท

30.1.1  การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดย
คณะกรรมการ ซึ่งคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

30.1.2  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวม
ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม

30.1.3  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

(1)   วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

(2)   วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

(3)   เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ในกรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผลงานวิชาการที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 19

หมวด 11 การวัดและประเมินผลการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)
30.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก

30.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ  
ซึ่งคณบดีเป็นผู้แต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา

30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย หัวหน้า
สาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้าสาขาวิชามอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน  5 คน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 คน ซึ่งเลือกสรรโดยวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ
หนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจาก
ผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปี ในกรณี
ที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

30.2  วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก
30.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดย

คณะกรรมการ  ซึ่งคณบดีเป็นผู้แต่งตั้งตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา

30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวม
ไม่น้อยกว่า 5 คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของ
วิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปี ใน
กรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผลงานวิชาการที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 20

หมวด 11 การวัดและประเมินผลการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)
30.2.4   เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ
วิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อพิจารณาน าเสนอขออนุมัติจาก
คณบดีพร้อมร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า 3 สัปดาห์

30.2.4  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  
และนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ
วิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อพิจารณา
น าเสนอขออนุมัติจากคณบดีพร้อมร่างวิทยานิพนธ์
ดังกล่าว ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

21

หมวด 11 การวัดและประเมินผลการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

ข้อ 31 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ และการ
ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

31.1 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ วัน
เวลา และโดยมีจ านวนเล่ม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

31.2 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

31.3 นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

ข้อ 31 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ และ
การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
31.1  นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ วัน
เวลา และโดยมีจ านวนเล่ม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
31.2  นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
ดังกล่าว
31.3   นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ทุก
ระดับ ต้องมีปริมาณและคุณภาพไม่ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยก าหนด

22

หมวด 11 การวัดและประเมินผลการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

32.2 สภาวิชาการเป็นผู้ก าหนดภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาต้อง
สอบ ซึ่งจะต้องไม่ใช่ภาษาที่นักศึกษาใช้สื่อสารเป็นประจ า

32.2  ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 ในชีวิตประจ าวัน 
(Native speaker) ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศ

23

หมวด 11 การวัดและประเมินผลการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

36.5  เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ า
กว่า 3.00 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

36.5  เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 3.00 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันยกเว้น
นักศึกษาแบบ ก1 หรือแบบ 1
36.6 เมื่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาพิจารณาให้ 
นักศึกษายุติการศึกษา 

24

หมวด 12 การลา การลงโทษ การพ้นสถานภาพนักศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

ข้อ 37   ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์
บรรดาลิขสิทธิ์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ที่

เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ข้อ 38   สิทธิบัตร
บรรดาสิทธิบัตรหรือผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ใดที่เกิดจาก

งานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

ข้อ 37  ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์
กรณีนักศึกษาได้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้งาน
อันมีลิขสิทธิ์นั้นตกเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้    
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน

ข้อ 38  สิทธิบัตร
กรณีนักศึกษามีผลงานการประดิษฐ์หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นั้นตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่าง
อ่ืน

25

หมวด 13 ผลประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 แต่มิได้
ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตาม
ข้อ 39.2 หรือมิได้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตาม
ข้อ 39.3  ศูนย์บริการการศึกษาอาจส่งรายชื่อให้ส านักวิชาเพื่อ
ด าเนินการเสนอการส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ 
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดไปนั้นด้วย

39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 แต่
มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรตามข้อ 39.2 หรือมิได้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามข้อ 39.3  ศูนย์บริการการศึกษาอาจ
ส่งรายชื่อให้ส านักวิชาเพื่อด าเนินการเสนอการส าเร็จการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา  หรือ
ประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น ๆ หรือในภาคการศึกษา
ถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด

40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
ยกเว้นนักศึกษา แบบ ก 1 หรือ   แบบ 1
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หมวด 14 การส าเร็จการศึกษา



ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2550 (เดิม) ข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 2560 (ใหม่)

ข้อ 41  ส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 
และยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันในวันที่ข้อบังคับนี้มี
ผลบังคับใช้ให้มีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้นและระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับเดิม

ข้อ 42  ส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  
และได้ด าเนินการใด ๆ ไปแล้วตามข้อบังคับเดิมที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้  ให้ถือว่าการด าเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด  มิอาจขอ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้

ข้อ 43  ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนในการเลือกใช้ข้อบังคับเดิม หรือ
ข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้หลักการในการเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็น
ที่ตั้ง

ข้อ 41 บรรดาประกาศหรือค าสั่งที่มีผลใช้บังคับอยู่
ก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดที่อาศัยอ านาจตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อน 
หรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปจน
เสร็จสิ้นการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ

ข้อ 42  นักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 
ให้น าข้ อบั งคับ ว่าด้ วยการศึ กษาขั้ นบัณฑิตศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศ
และค าสั่งของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้
นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไปจนกว่าจะพ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา 
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บทเฉพาะกาล
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แหล่งสืบค้นข้อมูล



2550 2560

เพิ่มข้อ 29.3
29.3 ในกรณีได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตาม 29.1

หรือ 29.2 แล้วแต่มีเหตุให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษาย่ืนขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ได้ 
ตามขั้นตอนขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามปกติ 
แต่ต้องไม่กระทบระยะเวลาการศึกษา

30.2.4  เมื่อ..... นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ
วิทยานิพนธ์ต ่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อพิจารณาน าเสนอขออนุมัติจาก
คณบดีพร้อมร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า 3 สัปดาห์

30.2.4 การยื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรแล้ว และนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จ...



2550 2560

ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
32.2 สภาวิชาการเป็นผู้ก าหนดภาษาต่างประเทศ

ที่นักศึกษาต้องสอบ ซึ่งจะต้องไม่ใช่ภาษาที่
นักศึกษาใช้สื่อสารเป็นประจ า

ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
32.2 ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 ในชีวิตประจ าวัน 
(Native speaker) ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง 
สอบภาษาต่างประเทศ 

ข้อ 36 การพ้นสถานภาพนกัศึกษา 
36.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญและมีแต้มระดบัคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 เป็นเวลา 2 ภาค
การศึกษาติดต่อกัน.......

36.5 ......... ยกเว้นนักศึกษาแบบ ก1 หรือ แบบ 1

เพิ่มข้อ 36.6 
36.6 เมื่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาพิจารณา

ให้นักศึกษายุติการศึกษา



2550 2560

ข้อ 39  ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 
39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 

39.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับ 
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามข้อ 39.2 หรือ
มิได้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ตามข้อ 39.3  ศูนย์บริการการศึกษาอาจส่งรายช่ือ
ให้ส านักวิชาเพ่ือด าเนินการเสนอการส าเร็จ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษา 
ถัดไปก็ได้ ทั้งน้ี นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไปนั้นด้วย

ศบก. อาจส่งรายช่ือให้ส านักวิชาเพ่ือด าเนินการเสนอการส าเร็จ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาฯ

ในภาคการศึกษานั้น ๆ หรือในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งน้ี 
นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

40.1 เกณฑ์การพิจารณาให้ส าเร็จการศึกษาเป็นดังนี้
40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า

3.00 

40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.00
ยกเว้นนักศึกษาแบบ ก1 หรือ แบบ 1
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นักศึกษาขั้นปริญญาโท

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)

- แบบ ก1 และแบบ ก2
ต้องสอบประมวลความรู้
ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ภาคฯ
นับจากภาคฯแรกที่เข้าศึกษา      
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความ 
เห็นชอบของ กก.ส านักวิชา

- แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้
เมื่อมี นก.สอบได้ครบถ้วนตามที่
หลักสูตรก าหนด 

- ต้องสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคฯ   
ถัดจากภาคฯที่มี นก. สอบได้ครบถ้วน 
มิฉะนั้นจะพ้น สภาพการเป็นนกัศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบ
ของ กก.ส านักวิชา
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นักศึกษาขั้นปริญญาเอก

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)

- ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน 6 ภาคฯ นับจากภาคฯแรก  
ที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความ เห็นชอบของ กก.ส านักวิชา
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การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท
- ต้องได้รับอนุมัติภายใน 5 ภาคฯ  

นับจากภาคฯแรกที่เข้าศึกษา   
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความ 
เห็นชอบของ กก.ส านักวิชา

5 ภาคแรกเข้า 7 ภาค

ปริญญาเอก
- ต้องได้รับอนุมัติภายใน 7 ภาคฯ  

นับจากภาคฯแรกที่เข้าศึกษา   
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความ 
เห็นชอบของ กก.ส านักวิชา
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นักศึกษาขั้นปริญญาเอก

การสอบภาษาต่างประเทศ

- ต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ผ่านภายใน 9 ภาคฯ นับจากภาคฯแรก  
ที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ไม่สามารถขอ
ขยายเวลาได)้

- มทส. จัดสอบ GEIII  และ EPT 

ขอยกเว้นการสอบฯ ได้หากมีผลสอบ TOEFL/IELTS/ TOEIC
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และไม่เกินก าหนดอายุการน าผลคะแนนมาใช้
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สาขาวิชา TOEFL IELTS TOEIC

ภาษาต่างประเทศ 550 6 750

อื่น ๆ 500 5 625
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ระดับ สอบประมวลความรู้ อนุมัติโครงร่างฯ

ขั้นปริญญาโท
แบบ ก1 และ ก2

4 ภาค 5 ภาค

ระดับ สอบวัดคุณสมบัติ อนุมัติโครงร่างฯ สอบภาษา ตปท.  

ขั้นปริญญาเอก 6 ภาค 7 ภาค 9 ภาค
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ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายรับนักศึกษา คุณบุษบา  ชัยมงคล
คุณรัตนา  แจ่มจ ารูญ
คุณวลัยพร  ขันตะคุ
คุณพิศมัย  สารสม
คุณนภาพร มีทรัพย์

การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษาบัณฑิตศกึษา/ป.ตรี
การรับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่/ป.ตรี
การรับนักศึกษาป.ตร/ีรับโอนจากสถาบันอ่ืน/ป.ตรีอีกสาขาหนึ่ง
การรับนักศึกษาป.ตร/ีหลักสูตรนอกเวลา

3015
3026
3025
3014
3015

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา คุณอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน์ 
คุณเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์
คุณจินตนา  สินใหม่
คุณนฤมล  ศรีพนม
คุณเศวตฤกษ์  เสนาะเสียง

การลงทะเบียน
อาจารย์ที่ปรึกษา การย้ายสาขา
การลาพัก ลาออก รักษาสถานภาพนักศึกษา
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
การลงทะเบียนสหกิจศึกษา/ออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

3017
3094
3094
3016
3017

ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ คุณกาญจนา  พรหมสอน
คุณภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร
คุณปรมาภรณ์  สุขกิตติ
คุณสาวิตรี  ทองแดง
คุณสุภาวดี จันทร์เปรียง
คุณนันณภัชสรน์ สูงสนิท
คุณอนุชิต  ชิดโคกสูง

งานจัดตารางสอนตารางสอบ งานจัดสอบ งานให้บริการห้องเรียน
งานบันทึกระเบียนรายวิชา ข้อมูลตารางสอน-สอบ จัดห้องเรียน รับจองห้อง
งานจัดสอบ
งานจัดสอบดูแลการจัดขอ้มูลรายละเอียดการจัดสอบ
งานจัดสอบลงทะเบียนสอบซ้ าซ้อน จัดท าข้อมูลนศ.เวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานจัดสอบนักศึกษาแพทยศาสตร์ ปี 2-3 งานบริการห้องเรียน 
งานธุรการ  งานบริการวัสดุห้องเรียน วัสดุจัดสอบ

3013
3022
3019
3019
3023
3022
3023

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา คุณจรัญญา สมอุดร
คุณขนษิาา พันธ์ุพาณิชย์
คุณอรวรรณ  ลิ้มศุกลภัทร
คุณจันทกานต์  กุหลาบ

ข้อมูลการสอบของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
งานประมวลผลการศึกษา
งานส าเร็จการศึกษา
งานออกเอกสารการศึกษา/เอกสารตรวจสอบจบ

3028
3027
3059
3028

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบ

คุณศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
คุณสมนึก  คงกลาง
คุณปริญวดี  ปานาลาด
คุณผุสดี  พยัคฆเดช

โปรแกรมระบบทะเบียนและประเมินผล
โปรแกรมระบบทะเบียนและประเมินผล
ดูแลข้อมูลระบบทะเบียนฯ และ Facebook ศบก.
เว็บศูนย์บริการการศึกษาและสิทธ์ิการใช้งานระบบทะเบียนฯ

3018
3018
3020
3020

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป คุณชุติมา  เรืองวิทยานนท์
คุณอรอุมา  สืบค้า
คุณอลิสษา ศรีสด
คุณทิพย์วิมล  ทิพธัญญา

งานระบบบริหารคุณภาพ
งานเลขานุการผู้บริหารหน่วยงาน
งานการเงินและบัญชี
งานรับ-ส่งเอกสารหน่วยงาน

3012
3035
3012
3011



39


