
 
ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น 

ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
*********** 

 เพือใหก้ารศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มี
มาตรฐานและสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น คราวประชุมครังที 1/2555 เมือวนัที 24 มีนาคม 
2555 จึงออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัต่อไปนี 
 ข้อ 1  ขอ้บงัคบันีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 
 ข้อ 2  ขอ้บงัคบันีใหใ้ชบ้งัคบัหลงัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสงั ประกาศ หรือมติอืนใดในส่วนทีกาํหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบันี หรือซึงขดัหรือ 
แยง้กบัขอ้บงัคบันีใหใ้ชข้อ้บงัคบันีแทน 
 ข้อ 4  ในขอ้บงัคบันี 
  มหาวิทยาลยั  หมายความวา่ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
  อธิการบดี  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
  บณัฑิตวิทยาลยั  หมายความวา่ บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
  อาจารยป์ระจาํ  หมายความวา่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
       ซึงเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญในวิชาการ 
       หรือวิชาชีพ และไดรั้บการแต่งตงัใหเ้ป็น 

อาจารยป์ระจาํในมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
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  ผูท้รงคุณวฒิุ  หมายความวา่ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ซึงเป็น 
       ผูมี้ความรู้ความชาํนาญในวชิาการหรือวิชาชีพ 
       โดยมีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์เป็นที 
       ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีคณะกรรมการ 
       บริหารหลกัสูตรประจาํสาขาวิชารับรองและ 
       มหาวิทยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
 ข้อ 5  ใหม้หาวิทยาลยัอาํนวยการและบริหารจดัการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบันี 
โดยใหมี้คณะกรรมการรับผดิชอบการดาํเนินการ ดงันี 
  5.1 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํมหาวิทยาลยั ใหบ้ริหารจดัการกาํกบัดูแลการจดัการ 
ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัใหไ้ดม้าตรฐานตามขอ้บงัคบั 
  5.2 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ ใหบ้ริหารจดัการกาํกบัดูแลการจดัการศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษาในระดบัคณะใหไ้ดม้าตรฐานตามขอ้บงัคบั 
  5.3 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํหลกัสูตร ใหบ้ริหารจดัการกาํกบัดูแลการจดัการศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษาในระดบัหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตามขอ้บงัคบั 
  ซึงรายละเอียดองคป์ระกอบของคณะกรรมการและหนา้ทีใหจ้ดัทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลยั 
โดยผา่นความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ 6   มหาวิทยาลยัจดัระบบการจดัการศึกษาเป็น 2 ระบบ คือ 
6.1 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์และอาจมีภาคเรียนฤดูร้อนซึงเป็นภาคการศึกษาไม่บงัคบัมีระยะ 
เวลาศึกษาประมาณ 8 สปัดาห์ โดยใหจ้ดัจาํนวนชวัโมงเรียนของแต่ละรายวิชาใหเ้ท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 

6.2 ระบบหน่วยการศึกษา โดยแบ่งช่วงการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามรายวิชาที 
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จาํนวนชวัโมงและจาํนวนหน่วยกิตเท่ากบัระบบทวิภาค 
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 ข้อ 7   การคิดหน่วยกิต 
             มหาวิทยาลยัจดัเนือหาวิชาแต่ละรายวิชา และกาํหนดปริมาณเนือหาวิชาในแต่ละรายวิชา 
เป็นหน่วยกิต ดงันี 

7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชวัโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ทีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่น่อยกวา่ 30 ชวัโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชวัโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายทีใชเ้วลาทาํโครงงาน 
หรือกิจกรรมนนัไม่นอ้ยกวา่ 45 ชวัโมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

7.5 การคน้ควา้อิสระ ทีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชวัโมงต่อการศึกษาปกติ ใหมี้ค่า 
เท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.6 วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ทีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชวัโมงต่อภาคการศึกษา 
ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 
หมวด 2 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 8   คุณสมบติัของผูเ้ขา้เป็นนกัศึกษา 

8.1 ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาทีกระทรวง 

ศึกษาธิการหรือสถาบนัการศึกษาทีกพ.ใหก้ารรับรองและมีคุณสมบติัตรงตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของ 
แต่ละสาขาวิชา 

8.2 ระดบัปริญญาโท 
สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาทีกระทรวง 

ศึกษาธิการหรือสถาบนัการศึกษาที กพ.ใหก้ารรับรองและมีคุณสมบติัตรงตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของ 
แต่ละสาขาวิชา 
 



4 
 

8.3 ระดบัปริญญาเอก 
สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการใหก้ารรับรองหรือ 

สถาบนัการศึกษาที กพ. ใหก้ารรับรองและผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา
ประจาํสาขาวชิา ดงันี 

(1)  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีมีผลการเรียนดี 
(2)  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนดีมาก 
      ในสาขาวิชาเดียวกนักบัหลกัสูตรทีจะศึกษาต่อและมีพืนฐานความรู้ความ 
      สามารถและศกัยภาพเพียงพอทีจะทาํวิทยานิพนธ์ 

          สาํหรับคุณสมบติัเฉพาะสาขาวิชาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั เรือง การรับสมคัรเขา้ศึกษา 
ในแต่ละปีการศึกษาหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชา 
 ข้อ 9  การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 

ผูที้ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ขา้ศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยัจะตอ้งไปรายงานตวัเพือขึน 
ทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามวนัและเวลาทีมหาวิทยาลยักาํหนด  มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการรายงานตวัเพือเป็น
นกัศึกษาและตอ้งมีหลกัฐานประกอบการรายงานตวัครบถว้นตามทีมหาวิทยาลยักาํหนด  
  สถานภาพการเป็นนกัศึกษาจะนบัตงัแต่วนัแรกของภาคการศึกษาทีนกัศึกษารายงานตวั 
 ข้อ 10  ระยะเวลาการศึกษา 

10.1 หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
10.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโทใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
10.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ผูที้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อใหใ้ช ้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  ส่วนผูที้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน  
6 ปีการศึกษา 
 

หมวด 3 
การลงทะเบยีน 

 ข้อ 11  การลงทะเบียน 
11.1 นกัศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาใดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์ปรึกษา 
11.2 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
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(1) การลงทะเบียนเพือไดห้น่วยกิตและคิดค่าคะแนน หมายถึง รายวิชาต่าง ๆ ที       
     กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ไดแ้ก่ วิชาพืนฐาน วิชาบงัคบั วิชาเลือก ทีนกัศึกษาจะตอ้ง    
     ลงทะเบียน 
(2) การลงทะเบียนเพือใหไ้ดห้น่วยกิตแต่ไม่คิดคะแนน หมายถึง รายวิชาทีสาขาวิชา 
      และ/หรือบณัฑิตวิทยาลยักาํหนดใหน้กัศึกษาทีไม่มีพืนฐานความรู้ในสาขาวิชานนั 
     ไดศึ้กษาก่อนนอกเหนือจากรายวิชาทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
(3) การลงทะเบียนเพือร่วมฟัง หมายถึง รายวิชาทีสาขาวิชาและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั 
     กาํหนดใหน้กัศึกษาเขา้ไปร่วมฟังรายวชิาระดบัปริญญาตรีหรือระดบัปริญญาโท 
     โดยไม่นบัหน่วยกิตสาํหรับนกัศึกษาทีไม่มีพืนฐานความรู้ในสาขาวิชานนั ๆ 

   (4) การลงทะเบียนรักษาสภาพ หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชาครบถว้นตาม 
         หลกัสูตรและผา่นเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลทุกรายวิชา  และประสงคจ์ะ 

     จดัทาํดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ ต่อเนือง ตอ้งลงทะเบียนรักษา 
                                              สภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม 
                                              ขอ้บงัคบั วา่ดว้ยค่าเล่าเรียนและคา่ธรรมเนียมการศึกษาทีมีผลบงัคบัใช ้

11.3 ในภาคการศึกษาปกตินกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนวิชาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิตและ 
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  การลงทะเบียนวิชาเรียนนอ้ยกวา่กาํหนดจะกระทาํไดใ้นกรณีทีจาํนวนหน่วยกิตทีเหลือ 
ตามหลกัสูตรมีจาํนวนนอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิตหรือในกรณีทีไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยั 

11.4 ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนกัศึกษาจะลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
11.5 รายวิชาใดทีเคยไดล้าํดบัขนั B หรือสูงกวา่จะลงทะเบียนรายวิชานนัซาํอีกไม่ได ้
11.6 การลงทะเบียนผดิเงือนไขไปจากหลกัสูตรทีกาํหนดไวห้รือไม่สอดรับกบัแนวปฏิบติั 

ทีเกียวขอ้ง ใหถื้อวา่การลงทะเบียนนนัเป็นโมฆะและไม่สามารถขอคืนค่าหน่วยกิต 
11.7 นกัศึกษาทีไม่ลงทะเบียนภายใน 2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ 1 สปัดาห ์

ของภาคการศึกษาฤดูร้อนนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานนั เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยั 

11.8  นกัศึกษาทีลงทะเบียนชา้กวา่วนัทีมหาวิทยาลยักาํหนด ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพิมเติม   
ตามอตัราทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั วา่ดว้ยอตัราค่าเล่าเรียนค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการเรียนทีมีผลบงัคบัใช ้   
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ข้อ 12   การขอเพิมและการขอถอนรายวิชา 
12.1 การขอเพมิรายวชิา 

           ระบบทวภิาค 
           การขอเพิมรายวิชา ตอ้งกระทาํภายใน 2 สปัดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน 1 สปัดาห์แรกนบัวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
           ระบบหน่วยการศึกษา 
            การขอเพิมรายวิชาระบบหน่วยการศึกษา ตอ้งกระทาํภายใน 2 สปัดาห์แรกนบัจากการ 
เปิดสอนแต่ละรายวิชา                           

12.2 การขอถอนรายวชิา 
ระบบทวภิาค 

   (1) การขอถอนรายวิชาภายใน  2 สปัดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ 
ภายใน 1 สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชานนัจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 

(2) การขอถอนรายวิชาภายหลงักาํหนดเวลาในขอ้ 1 แต่ไม่เกิน 12 สปัดาห์นบัจากวนั 
เปิดภาคการศึกษาปกติหรือไม่เกิน 6 สปัดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน รายวิชานนัจะถูกบนัทึกในใบรายงาน
ผลการศึกษา โดยจะไดรั้บอกัษรสญัญลกัษณ์  W  
    (3) กรณีทีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนแลว้ แต่มีเหตุสุดวิสยั และไม่สามารถเขา้ชนัเรียน 
ไดต้ลอดภาคการศึกษา ตอ้งยนืคาํร้องขอถอนรายวิชาและรายวิชานนัจะถูกบนัทึกใบรายงานผลการศึกษา โดย 
จะไดรั้บอกัษรสญัลกัษณ์ W 

ระบบหน่วยการศึกษา 
(1) การขอถอนรายวิชาภายใน 2 สปัดาห์แรกก่อนวนัเขา้ชนัเรียนในรายวิชานนั ๆ  

รายวิชานนัจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 
(2) การขอถอนรายวิชาภายหลงักาํหนดวนัเขา้ชนัเรียนในรายวิชานนั ๆ แต่ไม่เกิน  

2 สปัดาห์ รายวิชานนัจะถูกบนัทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยนกัศึกษาจะไดอ้กัษรสญัลกัษณ์ W  
(3) กรณีทีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนแลว้ แต่มีเหตุสุดวิสยั และไม่สามารถเขา้ชนัเรียน 

ไดต้ลอดรายวชิา ตอ้งยนืคาํร้องขอถอนรายวิชาและรายวชิานนัจะถกูบนัทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยจะ
ไดรั้บอกัษรสญัลกัษณ์ W 
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หมวด 4 
การวดัและประเมนิผลการศึกษา 

ข้อ 13  ใหมี้การประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครัง 
ข้อ 14  ใหใ้ชร้ะบบลาํดบัขนัและค่าลาํดบัขนัในการวดัและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดย

อกัษรและความหมายของการวดัและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ใหก้าํหนดดงันี 
            ลาํดบัขัน               ความหมาย         ค่าลาํดบัขัน 
           A        ดีเยยีม (Excellent)              4.0   
            B+        ดีมาก (Very Good)   3.5 
            B        ดี  (Good)                    3.0 
           C+        ค่อนขา้งดี  (Fairly Good) 2.5 
            C        พอใช ้(Fair)                  2.0 
            D+        อ่อน (Poor)                  1.5 
            D        อ่อนมาก  (Very Poor)            1.0 
            F        ตก (Fail)                      0 
    การให้ลําดบัขัน F  

กระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนี คือ สอบไม่ผา่น ขาดสอบปลายภาค ไม่มีสิทธิสอบเนืองจากเวลา 
เรียนไม่ครบ ทุจริตในการสอบ สินสุดเวลาในการแกล้าํดบัขนั I 

นอกจากใชล้าํดบัขนัดงักล่าวแลว้ผลการศึกษาของรายวิชาอาจแสดงไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ต่อไปนี 
                                     ลาํดบัขัน                                 ความหมาย 
                       AU การลงทะเบียนเพือร่วมฟังโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
            I  การวดัผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
           W การถอนรายวิชา (Withdrawn) 
           S สอบผา่น (Satisfactory) 
           U สอบไม่ผา่น (Unsatisfactory) 
          IP การเรียนในรายวิชายงัไม่สินสุด (In Progress) 
           T วิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ / ดุษฎีนิพนธ์อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
          CX การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบนัการศึกษาอืนในใบแสดงผลการศึกษา 
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  การให้ลาํดบัขนั I 
  กระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนี 

(1) นกัศึกษาอยูใ่นระหวา่งการฝึกงานหรือศึกษารายวิชานนัยงัไม่ครบถว้น และอาจารยผ์ูส้อน 
เห็นวา่ยงัไม่สามารถประเมินผลขนัสุดทา้ย 

(2) นกัศึกษาทีไดล้าํดบัขนั I ในรายวิชาใด ใหอ้าจารยผ์ูส้อนดาํเนินการประเมินผลเพือเปลียน 
ลาํดบัขนั I ใหเ้ป็นค่าลาํดบัขนัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติถดัไป หรือนบัจากการ
เรียนในรายวิชาถดัไป หากพน้กาํหนดดงักล่าว มหาวิทยาลยัจะดาํเนินการเปลียนลาํดบัขนั I เป็นลาํดบัขนั F ทนัที  

ข้อ 15 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ใหใ้ชล้าํดบัขนั S เมือการประเมินผลเป็น 
ทีน่าพอใจ หรือลาํดบัขนั U เมือการประเมินผลไม่เป็นทีน่าพอใจ 

ข้อ 16  การประเมินผลการสอบการคน้ควา้อิสระ ใหใ้ชล้าํดบัขนั A – F หรือ ลาํดบัขนั S หรือ U  
ข้อ 17  ค่าลาํดบัขนัทีถือวา่สอบผา่นในแต่ละรายวิชา ตอ้งไดผ้ลคะแนนการประเมินในแต่ละรายวิชา 

ไม่ตาํกวา่ “C”   มิฉะนนัจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
ข้อ 18  การนบัจาํนวนหน่วยกิต 

18.1 รายวิชาทีนกัศึกษาไดอ้กัษรลาํดบัขนัA, B+, B, C+, C หรือ S เท่านนั จึงจะนบัหน่วยกิตของ 
รายวิชานนัเป็นหน่วยกิตสะสมเพือสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

18.2 ในกรณีทีนกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกวา่หนึงครังใหน้บัหน่วยกิตสะสมเพือสาํเร็จ 
การศึกษาตามหลกัสูตรไดเ้พียงครังเดียวและใหน้บัเฉพาะครังสุดทา้ย การนบัหน่วยกิตสะสมเพือสาํเร็จการศึกษาจะ
ไม่นบัรวมหน่วยกิตของรายวิชาระดบัปริญญาตรี 
 ข้อ 19 การคาํนวณคะแนนเฉลียสะสม 

ใหน้าํผลการศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เป็นผลรวมของแตม้ระดบัคะแนนทุก 
รายวิชาหารดว้ยผลรวมของจาํนวนหน่วยกิตของทุกรายวชิา กาํหนดใหมี้ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยไมมี่การปัดเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

หมวด 5 
สถานภาพของนักศึกษา 

ข้อ 20  การลาพกัการศึกษา  
20.1 นกัศึกษาตอ้งยนืคาํร้องภายใน 30 วนั นบัตงัแต่เปิดการการศึกษา โดยตอ้งดาํเนินการให ้

ครบถว้นตามขนัตอน  
20.2 ใหน้กัศึกษายนืความจาํนงขอลาพกัการศึกษาไดค้รังละภาคการศึกษา ทงันีตอ้งไม่เกิน 

 2 ภาคการศึกษาปกติ  
20.3 นกัศึกษาทีลาพกัการศึกษา หากประสงคจ์ะกลบัเขา้ศึกษา ใหร้ายงานตวัต่อบณัฑิตวิทยาลยั 

ก่อนการลงทะเบียนเรียน  
ข้อ 21  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา   

21.1 ถึงแก่กรรม 
21.2 ลาออก 
21.3 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษา 
21.4 ขาดคุณสมบติัของการเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอ้ใดขอ้หนึงตามขอ้ 8 
21.5 ไม่มาลงทะเบียนภายในเวลาทีมหาวทิยาลยักาํหนดและมิไดล้าพกัการศึกษาภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ 
21.6 เรียนครบระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรในขอ้ 10 นบัตงัแต่วนัเปิดภาคการศึกษาแรก 
21.7 เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผนข ทีสอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู้ 
21.8 เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกทีสอบไม่ผา่นการสอบวดัคุณสมบติั 
21.9 ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาทีมหาวิทยาลยักาํหนด 
21.10 มหาวิทยาลยัสงัใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

 ข้อ 22 การคืนสภาพนกัศึกษา 
              นกัศึกษาทีมหาวิทยาลยัสังพน้สภาพนกัศึกษา เนืองจากไม่มาลงทะเบียนภายในเวลาทีกาํหนด
และมิไดล้าพกัการศึกษา ภายใน 30 วนั นบัจากเปิดภาคการศึกษาปกติ สามารถขอคืนสภาพนกัศึกษาได ้โดยตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาทีมีผล
บงัคบัใช ้
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หมวด 6 
การสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 23  การสาํเร็จการศึกษา 
                ในภาคการศึกษาสุดทา้ยทีจะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร นกัศึกษาตอ้งแจง้ความจาํนงสาํเร็จ
การศึกษาตามวนั เวลา ทีมหาวิทยาลยักาํหนด โดยตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงันี 
         ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑติ 

1. ศึกษารายวิชาครบถว้นตามทีหลกัสูตรกาํหนดและผา่นเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล 
ในทุกรายวิชา         

2. ไดร้ะดบัคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํกวา่ 3.00  
3.  ไม่มีพนัธะหนีสินใด ๆ กบัมหาวิทยาลยั 

  ระดบัปริญญาโท 
1. ศึกษารายวิชาครบถว้นตามทีหลกัสูตรกาํหนดและผา่นเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล               

ในทุกรายวิชา 
2. ไดร้ะดบัคะแนนเฉลียสะสมในสาขาวชิาเอกและตลอดหลกัสูตรไม่ตาํกวา่ 3.00 ยกเวน้  

หลกัสูตรทีมีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 
3. ไม่มีพนัธะหนีสินใด ๆ กบัมหาวิทยาลยั 
4. มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศหรือสอบผา่นภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑม์หาวิทยาลยั 

กาํหนด 
5. สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาํหรับนกัศึกษา 

ปริญญาโท แผน ข 
6. สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ  สาํหรับนกัศึกษาปริญญา 

โท แบบ ก (2) ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหนึงของผลงาน
ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือสิงพิมพท์างวชิาการหรือเสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) 
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ระดบัปริญญาเอก 
1. ศึกษารายวิชาครบถว้นตามทีหลกัสูตรกาํหนดและผา่นเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล 

ในทุกรายวิชา        
2. ไดร้ะดบัคะแนนเฉลียสะสมในสาขาวชิาเอกและตลอดหลกัสูตรไม่ตาํกวา่ 3.00  

ยกเวน้ หลกัสูตรทีมีเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ 
3. ไม่มีพนัธะหนีสินใด ๆ กบัมหาวิทยาลยั 
4. มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศหรือสอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

หรือสอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเกณฑม์หาวิทยาลยักาํหนด 
         5. สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination)  
         6. สอบผา่นการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ 

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือ 
อยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหนึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือสิงพิมพท์าง
วิชาการทีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลนักรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นทียอมรับในสาขาวิชานนั 

 
หมวด 7 

อาจารย์ในบณัฑติวทิยาลยั 
 ข้อ 24  คุณสมบติัอาจารย ์

หลกัสูตรปริญญาโท  
24.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ 

เทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนัหรือสาขาวิชาที
สมัพนัธ์กนั โดยทาํหนา้ทีในการบริหารหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผลหลกัสูตร และเป็น
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนนัดว้ย 
  24.2 อาจารยผ์ูส้อน  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมีคุณวฒิุไม่ตาํ
กวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนั
หรือสาขาวิชาทีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัทีมิใช่ส่วนหนึงของการศึกษา
เพือรับปริญญา 
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24.3 อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ            
(1) อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั / การคน้ควา้อิสระหลกั  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํ   
     มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกวา่ 
     รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนัหรือสาขาวิชาทีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมี 
     ประสบการณ์ในการทาํวจิยัทีมิใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริญญา  
(2) อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม / การคน้ควา้อิสระร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารย ์

ประจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนัหรือ
สาขาวิชาทีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัทีมิใช่ส่วนหนึงของ
การศึกษาเพือรับปริญญา   

24.4 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ  ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํและ 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกดงักล่าวตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนัหรือสาขาวิชาสมัพนัธ์
กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัทีมิใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริญญา  
                         ในการสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัตอ้งเป็นประธาน
กรรมการสอบ  
    หลกัสูตรปริญญาเอก  

24.5  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกวา่ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนัหรือสาขาวิชาสมัพนัธ์กนั 
โดยทาํหนา้ทีในการบริหารหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผลหลกัสูตร และเป็นอาจารยที์
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนนัดว้ย 

24.6 อาจารยผ์ูส้อน  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมีคุณวฒิุปริญญา 
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนัหรือสาขาวิชา
ทีสมัพนัธ์กนัและตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและในการทาํวิจยัทีมิใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับ
ปริญญา  
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24.7 อาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
       (1)  อาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํ  มีคุณวฒิุปริญญาเอก 

                    หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตาํกวา่รองศาสตราจารย ์
                    ในสาขาวิชานนัหรือสาขาวิชาทีสมัพนัธ์กนัและตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยั 
                    ทีมิใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริญญา 

        (2) อาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุ 
                                            ภายนอกสถาบนั  มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง 
                                            วิชาการไม่ตาํกวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนัหรือสาขาวิชาทีสมัพนัธ์กนั    
                                            และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัทีมิใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพอืรับ  
                                            ปริญญา 

24.8 อาจารยผ์ูส้อบดุษฎีนิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
สถาบนั  อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัดงักล่าวตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานนัหรือสาขาวิชาทีสมัพนัธ์กนั และตอ้ง
มีประสบการณ์ในการทาํวิจยัทีมิใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริญญา  
                       ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัตอ้งเป็นประธานกรรมการสอบ  

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จาํนวนและคุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนใหเ้ป็นไปตาม 

คุณสมบติัในหลกัสูตรระดบัปริญญาโทโดยอนุโลม 
ข้อ 25  อาจารยที์ปรึกษา  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั /การคน้ควา้อิสระหลกั/ดุษฎีนิพนธ์หลกั 

             25.1 อาจารยที์ปรึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ระดบัปริญญาโท  ระดบั
ปริญญาเอก เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและดูแลการจดัแผนการศึกษาของนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
ขอ้บงัคบัตลอดจนเป็นทีปรึกษาแก่นกัศึกษาในเรืองอืนตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยบณัฑิตวิทยาลยัเป็น 
ผูแ้ต่งตงั 

25.2 อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั / การคน้ควา้อิสระหลกั / อาจารยที์ปรึกษาดุษฎี 
นิพนธ์หลกั 

(1) นกัศึกษาระดบัปริญญาโท มีอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั / การคน้ควา้อิสระ 
หลกัเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและดูแลการทาํวิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ 

(2) นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก มีอาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกัและ/หรืออาจารย ์
ทีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและดูแลการทาํดุษฎีนิพนธ์ 
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                   อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั / การคน้ควา้อิสระหลกั / อาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํทีมีคุณสมบติัครบตามขอ้ 24 โดยบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูแ้ต่งตงั 

ข้อ 26  ภาระงานทีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ 
26.1 อาจารยป์ระจาํ 1 คน ใหเ้ป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษา 

ปริญญาโทและปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน  หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจาํทีมีศกัยภาพพร้อมทีจะดูแล
นกัศึกษาไดม้ากกวา่  5 คนใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของบณัฑิตวทิยาลยัแต่ทงันีตอ้งไม่เกิน 10 คน 

26.2 อาจารยป์ระจาํ 1 คน ใหเ้ป็นอาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาปริญญาโทได ้
ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารยที์ปรึกษาทงัวิทยานิพนธ์การคน้ควา้อิสระและดุษฎีนิพนธ์ใหคิ้ดสดัส่วนจาํนวน
นกัศึกษาทีทาํวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ 1 คนเทียบไดก้บัจาํนวนนกัศึกษาทีทาํการคน้ควา้อิสระ 3 คน ทงันีให้
นบัรวมนกัศึกษาทียงัไม่สาํเร็จการศึกษาทงัหมดในเวลาเดียวกนั 

26.3 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งทาํหนา้ทีอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ 
และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนนัดว้ย 
 
 

หมวด 8 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ข้อ 27  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
  ทุกหลกัสูตรจะตอ้งกาํหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจนโดยใหค้รอบคลุม
ประเดน็หลกั คือ การบริหารหลกัสูตร  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั  การสนบัสนุนและ
การใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา และความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
         ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั โดยแสดงการปรับปรุงดชันีมาตรฐานละคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพือพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนืองทุก ๆ 5 ปี 
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ข้อ 28  การเปลี
 การเป
ข้อ 29  การรับ
 การรั
ข้อ 30  การทาํ
  แนว
ข้อ 31  การทาํ

แนวป
ข้อ 32  การสอ

ใหเ้ป็

 สงั ณ

                      
  
  

ลยีนแผนการศึ
ปลียนแผนการ
บโอนนักศึกษา
รับโอนนกัศึกษ
าวทิยานิพนธ์/
วปฏิบติัและขนั
าการค้นคว้าอสิ
ปฏิบติัและขนั
อบภาษาต่างป
ปนไปตามประ

ณ วนัที 24 มีน

                       
  
  

 

ศึกษาและการ
รศึกษาและกา
าและการเทยีบ
ษาและการเทีย
/ดุษฎนิีพนธ์ 
นตอนการทาํวิ
สระ 
นตอนการทาํก
ประเทศ  การส
ะกาศบณัฑิตวิ

าคม พ.ศ. 255

                       
 
 

15 

หมวด 9
อนื ๆ 

ย้ายสาขาวชิา
ารยา้ยสาขาวชิ
บโอนหน่วยกติ
ยบโอนหน่วยกิ

วิทยานิพนธ์/ดุ

การคน้ควา้อิสร
สอบประมวลค
ทยาลยั 

55 

                       
 (
นายกสภา

 

 
ชาใหเ้ป็นไปตา
ต 
กิตใหเ้ป็นไปต

ดุษฎีนิพนธ์ให้

ระใหเ้ป็นไปต
ความรู้   การสอ

     
ดร.จาํรัส  นอ
ามหาวิทยาลยัฟ

ามประกาศบณั

ตามประกาศบั

หเ้ป็นไปตามป

ตามประกาศบั
อบวัดคุณสมบ

 
งมาก) 
ฟาร์อีสเทอร์น

ณฑิตวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลั

ประกาศบณัฑิต

บณัฑิตวิทยาลยั
บัติ  

น 

 

ยั 

ตวิทยาลยั 

ย 


