
(สําเนา) 
 
 

ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 
วาดวยการศึกษา 

                 พ.ศ. 2549       
 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอกในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16  แหง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2543 สภาสถาบัน จึงตราขอบังคับไว
ดังตอไปนี้ 
 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา �ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ.2549�                          
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก  
 

  (1) ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ. 2541 
  (2) ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
  (3) ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
  (4) ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 
  (5) ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
  (6) ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2548 
  (7) ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิม 
   เติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2543 
  และบรรดาระเบียบและขอบังคับใดท่ีขัดแยงกับขอบังคับนี้           ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ 4 ในขอบังคับนี ้
 

 �สถาบัน�  หมายถึง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 �สภาสถาบัน�   หมายถึง   สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
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 �คณะ�     หมายถึง  หนวยงานท่ีมีการเรียน การสอน ตามหลักสูตรต้ังแตระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ึนไป  ตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร                 

 �รองอธิการบดี�  หมายถึง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ                
 �คณบดี�   หมายถึง  ผูบริหารสูงสุดของคณะตามขอบังคับนี้    
  

�ท่ีประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานักการศึกษา (ทคอ.การศึกษา)�  
     หมายถึง   ท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวยรองอธิการบดีทุกฝายและคณบดี 
              

 �ประกาศนียบัตรบัณฑิต�     
     หมายถึง    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีการเรียนการสอนใน

สถาบัน           
 

 �อาจารยประจํา� หมายถึง  บุคลากรในสถาบันท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบใน
หลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)  

 

 �อาจารยประจําหลักสูตร�  
     หมายถึง  ผูมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอนในหลักสูตร 

โดยจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันมิได   

 

 �อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร� 
     หมายถึง  อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหาร

หลักสูตรและการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร      
การติดตามประเมินหลักสูตร และหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

 �อาจารยผูสอน� หมายถึง ขาราชการประจําหรือพนักงานตามระเบียบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจางพนักงาน ซ่ึง
ไดรับมอบหมายใหทําการสอนและ/หรือฝกอบรม 

 

 �วิชาการคนควาอิสระ�  
     หมายถึง  รายวิชาท่ีมีลักษณะเปนรายงานทางการคนควาและวิจัยดวย

ตนเองในหัวขอเร่ืองใดเรื่องหน่ึงท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไม
นอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ    
1 หนวยกิต  ระบบทวิภาค 
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 �การสอบประมวลความรู�  
     หมายถึง  การสอบประมวลความรู(Comprehensive Examination) หรือ

การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือ การสอบ
ข้ันตน (Preliminary Examination)   โดยวิธีการสอบขอเขียน 

   
ขอ 5 การตีความตามขอบังคับนี้ใหเปนอํานาจหนาท่ีของท่ีประชุม คณบดีและผูอํานวยการสํานัก

การศึกษา 
ขอ 6 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด 1  
ประเภทนักศึกษา 

 
ขอ 7 นักศึกษาของสถาบันแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

(1) นักศึกษาสามัญ ไดแก นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ 
ซ่ึงไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน  

(2) นักศึกษาสมทบ ไดแก นักศึกษาท่ีสถาบันรับข้ึนทะเบียนจากบุคคล หรือหนวยงานขอสง
เขาศึกษาในวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายวิชาในหลักสูตรต้ังแตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ข้ึนไป โดยไมมีสิทธิรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา 

 
หมวด 2  

คุณสมบัตขิองนักศึกษา 
 

ขอ 8 นักศึกษาสามัญจะตองเปนผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
 

(1) นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท จะตองเปนผูท่ีไดรับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา สวน
นักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก จะตองเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน อนุมัติ ใหเขาเปนนักศึกษา 
และสําเ ร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีได รับการรับรองจาก   สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) 
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(2) เปนผูไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรงอยางอ่ืน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยมี
ใบรับรองจากแพทยปริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป 

(3) เปนผูท่ีมีความประพฤติดี 
(4)  ผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถาบันกําหนด 

ขอ 9 นักศึกษาสมทบจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 8 (1) (2) (3) และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีของ
คณะท่ีจะเขาศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนวิชาท่ีขอลงทะเบียน 

 
หมวด 3          

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและวิชาการคนควาอิสระ  อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
 

ขอ 10  แตละหลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยจํานวนและ
คุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

ขอ 11  ใหคณบดีแตงต้ังอาจารยประจําเปนอาจารยผูแนะนํา เพื่อทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแก
นักศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการศึกษา 

 

    คณบดีอาจเปล่ียนอาจารยผูแนะนํา หรือแตงต้ังอาจารยผูแนะนําจากสาขาวิชาเอก
อ่ืนไดตามความเหมาะสม 

ขอ 12  ใหกําหนดเกณฑจํานวนนักศึกษา:อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและวิชาการคนควาอิสระ ดังนี้ 
 

(1) อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกรวมกันไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะ
ดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีแตท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน 

(2) อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ไดไมเกิน 15 คน 

 

     หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและวิชาการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาวิชาการคนควาอิสระ   
3 คน ท้ังนี้ ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 

  (3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ / หรืออาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ และ/ หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 
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หมวด 4  
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเขาเรียน 

 
ขอ 13  ใหผูท่ีผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาสามัญตาม

วันเวลา ท่ีสถาบันกําหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาสมทบกอน
เปดภาคเรียน 

    ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาอาจส่ังการ
ใหขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได ท้ังนี้ นักศึกษาตองเหลือเวลาเรียนแตละวิชาไม
นอยกวารอยละ 80 

ขอ 14    นักศึกษาจะเปนนักศึกษาสามัญในสถาบันเกินกวาหนึ่งหลักสูตรในขณะเดียวกันมิไดยกเวนจะ
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม ทคอ.การศึกษา 

ขอ 15 ในการลงทะเบียนเขาเรียนวชิาหน่ึงวิชาใดแตละภาคการศึกษา นกัศึกษาสามัญจะตองไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูแนะนําและนกัศึกษาสมทบจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนวิชานั้น ๆ หรือคณบด ี

ขอ 16 นักศึกษาจะเขาฟงการบรรยายไดตอเม่ือไดลงทะเบียนเขาเรียนวิชานัน้ ๆ แลว 
ขอ 17 การลงทะเบียน แบงออกเปน  3 ประเภท คือ  

(1) การลงทะเบียนเขาเรียนเพ่ือหนวยกิต 
(2) การลงทะเบียนเขาเรียนเพ่ือรวมฟง 
(3) การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพ  

ขอ 18 นักศึกษาตองลงทะเบียนเขาเรียนตามวัน เวลา ท่ีสถาบันกําหนด 
ขอ 19 ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเขาเรียนไดดังนี้ 
 

(1) ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะลงทะเบียนเขาเรียนตํ่ากวา 9 หนวยกิต หรือเกินกวา  12 
หนวยกิตไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดี แตจะตองไมเกิน 15 หนวยกิต ท้ังนี้ ไม
นับรวมวิชาท่ีกําหนดใหเรียนกอนเปดภาคและการลงทะเบียนวิทยานิพนธปริญญาเอก
สําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากคณบดีแตตองไมเกิน 9 หนวยกิต 

(2) ในภาคการศึกษาหนึ่ง หากหลักสูตรใดมีการเปดสอนท้ังในกรุงเทพมหานคร และในสวน
ภูมิภาคคณบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเขาเรียนท้ังในกรุงเทพมหานครและในสวน
ภูมิภาคไดเปนกรณีพิเศษ ท้ังนี้จะตองไมทําใหแผนการศึกษาเปล่ียนแปลงไป เม่ือเทียบกับ
นักศึกษาในรุนเดียวกันและจะตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ทุกแหงใหครบถวน 
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(3) นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายสถานท่ีศึกษาระหวางกรุงเทพมหานครกับสวนภูมิภาคหรือ
ระหวางสวนภูมิภาคดวยกัน ใหโอนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไว ณ สถานท่ีเดิมไป  
สถานท่ีแหงใหม ในภาคการศึกษาเดียวกัน โดยไมตองลงทะเบียนอีก 

(4) ในกรณีท่ีวิชาท่ีจะตองศึกษาใหครบถวนตามหลักสูตรของสถาบันมีจํานวนหนวยกิตรวมกัน
ตํ่ากวา 9 หนวยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเขาเรียนเฉพาะวิชาท่ีตองการเพิ่มใหได  
หนวยกิตครบถวนตามหลักสูตรได โดยไมตองขออนุมัติจากคณบดี 

ขอ  20 การลงทะเบียนหลังกําหนดกระทําไดดังนี ้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับแตวนัเปดภาคการศึกษา 
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําไดหลังจากเร่ิมมีการเรียนการสอนวิชานั้นๆ ไปแลว
ไมเกิน รอยละ20 ของเวลาในวิชานั้น 

(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูรอน กระทําไดภายใน 1 สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษา 

 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา
อาจส่ังการใหขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเขาเรียนได ท้ังนี้ การขยายเวลาการ
ลงทะเบียนดังกลาวนักศึกษาจะตองเหลือเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
วิชาท่ีขอลงทะเบียนหลังกําหนด  

 

การลงทะเบียนหลังกําหนดจะตองชําระ  คาปรับ ตามขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยอัตราคาธรรมเนียม การยกเวนคาปรับใหเปนอํานาจของ
คณบดีตามหลักเกณฑท่ี ทคอ.การศึกษากําหนด 

ขอ 21 นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเขาเรียนวิชาหน่ึงวิชาใดไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนวิชาดังตอไปนี้ 
นักศึกษาอาจลงทะเบียนซํ้าไดอีกคร้ังหนึ่ง หากผลการศึกษาคร้ังแรกไดตํ่ากวา �B� 
(1)  วิชาหลักและ/หรือวิชา รหัส 600 ในกรณีท่ีกําหนดใหเปนวิชาบังคับตามหลักสูตร 
(2) หมวดวิชาเอกหรือหมวดวิชาเลือก (กรณีหลักสูตรไมมีหมวดวิชาเอก) ไมเกิน 2 วิชา  
(3) วิชาเสริมพื้นฐานใหลงทะเบียนซํ้าได จนกวาจะไดผลการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานท่ี
หลักสูตรหรือท่ีสถาบันกําหนด 

(4) วิชารหัส 500 ท่ีลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตใหลงทะเบียนซํ้าจนกวาจะไดผลการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีสถาบันกําหนด 

 

การกําหนดใหลงทะเบียนซํ้าตามขอ  21(1) (2) (3) และ (4) ขอหนึ่งขอใดให
เปนไปตามประกาศของสถาบัน 
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ในกรณีท่ีวิชาใดเรียนสองคร้ัง ใหนําผลการศึกษาท้ังหมดมาใชในการคํานวณ
แตมเฉล่ียสะสม ยกเวนกรณีการคํานวณแตมเฉล่ียสะสม ตามขอ 65  และ     ขอ  79 (3)
แหงขอบังคับนี้ ใหนําผลการศึกษาเฉพาะท่ีเรียนคร้ังท่ีสองเทานั้นมาคํานวณ 

 

ในกรณีท่ีนักศึกษาไดผลการศึกษาเปน �F� ในวิชาใดวิชาหน่ึงของหลักสูตร  
จะไมนําหนวยกิตวิชานั้นมานับรวมในขอกําหนดของหลักสูตร แตจะตองนําผลการศึกษา
มาคํานวณแตมเฉล่ียสะสม 

 
หมวด 5  

การเพิ่ม การเพิกถอน และการเปล่ียนฐานะการลงทะเบียน 
 

ขอ 22 นักศึกษาสามัญซ่ึงข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันจะเพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให
เหลือต่ํากวา 9 หนวยกิตไมได 

 

     ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาอาจ
อนุมัติใหเพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกใหเหลือตํ่ากวา 9 หนวยกิตได 

ขอ 23 การเพิ่มวิชาเรียน จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนําโดยความเห็นชอบของ
อาจารยผูสอน โดยมีเง่ือนไขดังนี้  

 

(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา 
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําไดหลังจากเร่ิมมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแลวไม
เกิน รอยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น 

(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูรอน กระทําไดภายใน 1 สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษา 

 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา
อาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเพ่ิมวิชาเรียนได ท้ังนี้ การขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชา
เรียนดังกลาว นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนในวิชาท่ี
ลงทะเบียนเพิ่ม 

ขอ 24 การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนํา การเพิกถอนวิชา
เรียนภายในกําหนดนักศึกษาจะไดรับคาหนวยกิตคืน โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

 

(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา 
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําไดหลังจากเร่ิมมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแลว 
ไมเกิน รอยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น 
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(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูรอน กระทําไดภายใน 1 สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษา 

 

หากการเพิกถอนกระทําภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดในวรรคแรก จะตองไดรับ
อนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของอาจารยผูแนะนํา ท้ังนี้ หากเปนการสอนแบบ
ปกติ จะตองกระทําภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ หากเปน
แบบ Block Course จะตองกระทําภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ  

 

เม่ือนักศึกษาเพิกถอนหลังกําหนดวิชาใด จะบันทึกผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ 
เปน �เพิกถอน� หรือ �W� 

 

การเพิกถอนหลังกําหนดนักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน เวนแตกรณีท่ีถือ
วา เปนเหตุสุดวิสัยอยางใดอยางหน่ึง คือการประกาศผลสอบที่มีผลกระทบตอวิชาท่ีขอ
เพิกถอน กรณีเจ็บปวยของนักศึกษาโดยตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือตอง
ไปปฏิบัติงานตามคําส่ังของตนสังกัด 

ขอ 25 การเปล่ียนฐานะวิชาเรียนจากเพื่อหนวยกิตเปนเพื่อรวมฟง หรือจากเพ่ือรวมฟงเปนเพื่อหนวย
กิตจะตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนําและอาจารยผูสอนวิชานั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบ
ปกติจะตองกระทําภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนภาคน้ัน ๆ ในกรณีการสอนแบบ 
Block Course จะตองกระทําภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ 

ขอ 26 การเพิ่ม การเพิกถอน หรือการเปล่ียนฐานะวิชาเรียน จะมีผลก็ตอเม่ือนักศึกษาไดทําการ
ลงทะเบียนเรียบรอยแลว 

 
หมวด 6  
วิทยานิพนธ 

 
ขอ 27 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทผูไดศึกษารายวิชาครบถวน ตามแผนท่ีจะตองทําวิทยานิพนธ 

จะตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ (Thesis Proposal) ตอคณบดีโดยผานอาจารยผูแนะนํา เพื่อ
พิจารณาดําเนินการ และตองไดรับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไมนับภาคฤดูรอน) นับ
จากภาคสุดทายของการศึกษารายวิชาครบถวน หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดจะ
หมดสภาพการเปนนักศึกษา  

 

 

ในกรณีท่ีเปนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก เม่ือไดศึกษาวิชาหมวดตาง ๆ ครบถวน 
ไดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/หรือสอบข้ันตน (Preliminary Examination) ผาน
แลวตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ  จะตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ (Dissertation Proposal) ตอ
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คณบดี โดยผานอาจารยผูแนะนํา เพื่อพิจารณาดําเนินการและตองไดรับการอนุมัติ ภายใน3 ภาค
การศึกษา (ไมนับภาคฤดูรอน) นับจากภาคที่สอบผาน  ยกเวน นักศึกษาท่ีเรียนตามแผนท่ีไม
ตองศึกษารายวิชา การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ (Dissertation Proposal) ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรและ/หรือตามประกาศของสถาบัน ท้ังนี้ หากไมสามารถดําเนินการ
ไดภายในกําหนดจะหมดสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ 28 ใหคณบดีแตงต้ังคณะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธประกอบดวย  
 

1. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน  โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปน
อาจารยประจําในสถาบันท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน 

2. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอีก 2 คนแตไมเกิน 4 คน 
 

  ใหคณะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาท่ีเปนผูใหคําแนะนํา ควบคุมการคนควา 
และการเขียนวิทยานิพนธ 

 

      คณบดีอาจเปล่ียนแปลงคณะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดตามความเหมาะสม  
ขอ 29  ใหคณบดีแตงต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ  หมายถึง อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน ซ่ึงตองมีคุณวุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า
กวา รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกอบดวย 

 

1. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 1 คน ซ่ึงตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

2. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี) 
3. กรรมการสอบวิทยานิพนธอีกอยางนอย 1 คนแตไมเกิน 3  คน 

ขอ 30  การอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธหลังจากไดรับอนุมัติแลว     
ใหเปนอํานาจของคณบดีตามประกาศของสถาบัน 

ขอ 31  นักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) จะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ ไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต
ภายในภาคการศึกษาถัดไป (ไมนับภาคฤดูรอน) นับจากศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสูตร 

เม่ือไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธแลวนักศึกษาจะตองลงทะเบียน
วิทยานิพนธท่ีเหลือใหครบตามขอกําหนดของหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาหนับจากวันท่ีไดรับ
อนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ  
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การลงทะเบียนหลังกําหนดจะตองชําระ คาปรับ ตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย
อัตราคาธรรมเนียม ท้ังนี้ตองไมเกิน 4 สัปดาหนับจากวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดจะหมดสภาพการเปนนักศึกษา ใน
กรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม รองอธิการบดีโดยคําแนะนําของคณบดีคณะท่ีนักศึกษาผู
นั้นเขาศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธได ท้ังนี้ การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนดังกลาวตองไมเกิน 1 ภาค
การศึกษา นับจากภาคที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 

ขอ 32 การลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกสําหรับหลักสูตรท่ีตองศึกษารายวิชา จะลงทะเบียน
ไดตอเม่ือสอบคุณสมบัติผาน ท้ังนี้ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป นับจากศึกษารายวิชาครบถวน
ตามหลักสูตร ยกเวนผูสอบคุณสมบัติผานภายหลังศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสูตร ให
ลงทะเบียนวิทยานิพนธภายใน 2 สัปดาห นับจากสอบคุณสมบัติผาน สวนจํานวนหนวยกิตท่ีจะ
ลงทะเบียนในแตละภาค ใหเปนไปตาม ขอ19 แหงขอบังคับฯนี้  

 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกสําหรับหลักสูตรท่ีไมตองศึกษา
รายวิชาใหลงทะเบียนวิทยานิพนธไดต้ังแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา 

 

การลงทะเบียนหลังกําหนด จะตองชําระ คาปรับ ตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย
อัตราคาธรรมเนียม ท้ังนี้ตองไมเกิน 4 สัปดาห นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธ 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม รองอธิการบดีโดยคําแนะนําของคณบดีคณะ
ท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจอนุมัติใหขยายระยะเวลา
การลงทะเบียนวิทยานิพนธได ท้ังนี้ การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนดังกลาวตองไมเกิน     
1 ภาคการศึกษา 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจะตองลงทะเบียนตอเนื่องกันทุกภาค
การศึกษา จนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด หากภาคการศึกษาใดไมสามารถลงทะเบียน
ได นักศึกษาจะตองลาพักการศึกษาตอคณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก การอนุมัติใหลาพักใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกิน 2 ภาค
การศึกษา โดยไมนับภาคฤดูรอน และจะตองกระทํากอนวันสุดทายของภาคการศึกษา ท่ีจะขอลาพัก 
ในการลาพักการลงทะเบียนวิทยานิพนธตองชําระคารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ   ดวย 

ขอ 33  การลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยผู
แนะนําตองใหผลการศึกษาวิทยานิพนธ  ในทุกภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
วิทยานิพนธ โดยใหผลเปน �IP�     
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ขอ 34 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ตามขอ 31 หรือขอ 32 เม่ือรวมกับการลงทะเบียนรายวิชาเพ่ือ
หนวยกิตแลวจะตองเปนไปตามขอ 19 แหงขอบังคับนี้ 

ขอ 35 เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท หรือวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
ครบถวน ตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว นักศึกษาจะตองชําระคารักษา
สถานภาพทุกภาคการศึกษา โดยตองชําระคารักษาสถานภาพ ภายในชวงเวลาของการ
ลงทะเบียน ตามท่ีสถาบันกําหนดจนกวาจะมีการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขและ
ไดรับการอนุมัติจากกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ขอ  36  การแตงต้ังและ/หรือการเปล่ียนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม ใหคณะรายงานใหสถาบันฯ ทราบ ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันท่ีแตงต้ัง
หรือเปล่ียนแปลง  

ขอ 37 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทอาจเปล่ียนแผนการศึกษาจากแผนท่ีตองทําวิทยานิพนธเปน
แผนท่ีไมตองทําวิทยานิพนธได โดยอนุมัติของคณบดีโดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 

 

การอนุมัติใหเปล่ียนแผนการศึกษาจากแผนท่ีตองทําวิทยานิพนธเปนแผนท่ีไมตอง
ทําวิทยานิพนธใหถือเปนการอนุมัติใหยุติ (T) วิทยานิพนธโดยปริยาย  

ขอ 38 การเพิกถอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  การเพิกถอนภายใน 2 สัปดาหนับจากวัน
สุดทายของกําหนดการลงทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะไดรับคาหนวยกิตคืน 

ขอ 39 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผนท่ีตองทําวิทยานิพนธ ท่ีไมมีการสอบประมวล
ความรู(Comprehensive Examination)ตองไดคะแนนเฉล่ียในหมวดวิชาหลักครบทุกวิชาไมตํ่า
กวา 3.30  และแตละวิชาตองไมตํ่ากวา (B) ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวล
ความรู(Comprehensive Examination)จะตองสอบประมวลความรูผานกอน จึงจะมีสิทธิสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ สวนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกจะสอบวิทยานิพนธไดตอเม่ือผาน
การสอบอ่ืน ๆ ท่ีระบุไวในหลักสูตรไดแลว  

    การสอบวิทยานิพนธตองประกาศสถานท่ีและวันเวลาสอบโดยเปดเผยตอสาธารณะ 
ขอ  40 ผลการสอบวิทยานิพนธใหมีผล (S) �พอใจ� หรือ (U) �ไมพอใจ� และไมนําผลการสอบไป

คํานวณแตมเฉล่ีย แตใหนับหนวยกิตเพื่อใหครบตามขอกําหนดในหมวด 14 ขอ 79(2) หรือ 
ขอ 80 (2) ได 

ขอ  41 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหถือคะแนนเสียงขางมาก หากคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานเปนผูช้ีขาด โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทุกคนจะตองลงนามในวิทยานิพนธ
นั้นดวย 
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กอนสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
ผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโท จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย 

ดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  

 

ผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย 
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ 
และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

ขอ  42 นักศึกษาผูสอบวิทยานิพนธ ไดผล (S) �พอใจ"�จะตองนําวิทยานิพนธท่ีไดแกไขแลวตาม
จํานวนท่ีสถาบันกําหนดมาใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอนุมัติและลงนาม และใหถือวา
วันสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีคณะเปนวันสําเร็จการศึกษา 

 

กรณีสงวิทยานิพนธในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนรายวิชาหากไมเพิกถอน
วิชานั้น จะถือวันสงผลการศึกษาวิชาดังกลาว เปนวันสําเร็จการศึกษา 

 
หมวด 7  

การลาพักการศึกษา 
 

ขอ  43 นักศึกษาสามัญจะลาพักการศึกษาไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของ
อาจารยผูแนะนําไดคร้ังละไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยไมนับภาคฤดูรอน และจะตองกระทํา 
กอนวันสุดทายของภาคการศึกษาท่ีจะขอลาพัก ในการลาพักการศึกษาตองชําระคารักษา
สถานภาพในภาคนั้น ๆ ดวย 

ขอ  44 นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทจะไมไดรับอนุญาตใหลา
พักการศึกษาในภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกจะ
ไมไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในปการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาอาจส่ัง
การใหนักศึกษาตามความในวรรคแรกลาพักการศึกษาได 

ขอ  45 การอนุญาตใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเขาเรียนลาพักการศึกษาใหถือเปนการอนุมัติใหเพิกถอน
วิชาเรียนโดยปริยาย 

ขอ 46 การนับเวลาตามขอกําหนดในหมวด 13   ขอ 76 (7)  ใหรวมเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
และรวมเวลาท่ีไมลงทะเบียนเขาเรียนโดยไมไดลาพักการศึกษาดวย 
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หมวด 8  
การเปล่ียนคณะ การเปล่ียนหลักสูตร  และการโอนหนวยกิต 

 
ขอ 47  นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท อาจขอเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรภายในสถาบัน      

ไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของสถาบัน 
ขอ  48 การเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรกระทําไดดังนี้ 
 

(1) กระทําในขณะท่ีเปนนักศึกษาสามัญ 
(2) ไดศึกษาวิชาของหลักสูตรเดิมมาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
(3) การเปล่ียนคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะเดิมและคณบดีคณะใหม 
(4) การเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดี 
(5) ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับโอนของแตละคณะ/ หลักสูตร 
(6) ข้ึนทะเบียนการเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตร โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ี
สถาบันกําหนด 

ขอ 49  นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทท่ีขอเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรจะโอนหนวยกิตไปนับ
ในหลักสูตรใหม โดยอนุมัติของคณบดีของคณะหรือหลักสูตรใหมไดไมเกิน หนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน วิชาท่ีขอโอนจะตองสอบไดมาแลวไมเกิน 3 ป 
นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน และไมนําผลการศึกษา
ของวิชาท่ีไดโอนหนวยกิตมาคํานวณแตมเฉล่ียในคณะหรือหลักสูตรใหม 

 

 การโอนหนวยกิตใหยื่นคํารองตอคณบดีหลังจากท่ีไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาใน
หลักสูตรใหมแลว 

ขอ  50  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากคณะหรือหลักสูตรใดในสถาบัน
แลวประสงคจะเขาศึกษาในหลักสูตรอ่ืนในระดับเดียวกันหรือตางระดับกันใหแตละคณะ
พิจารณารับเขาศึกษาไดเปนรายกรณี ท้ังนี้ เ ง่ือนไขในการรับเขาศึกษาใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของแตละคณะ 

ขอ 51  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในคณะหรือหลักสูตรใหมตามความในขอ  50 อาจขอโอนหนวยกิตท่ีได
ศึกษาในหลักสูตรเดิมในสถาบันมานับรวมในคณะหรือหลักสูตรใหม โดยอนุมัติของคณบดี
คณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาไดไมเกิน หนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรของ
คณะหรือหลักสูตรใหม วิชาท่ีขอโอนนั้นจะตองเปนวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกิน 3 ป นับจากวัน
สุดทายของภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของสถาบันและไมนําผลการศึกษาของวิชาท่ี
ไดโอนหนวยกิตมาคํานวณแตมเฉล่ียดวย 
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ขอ  52  นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรหรือคณะใดของสถาบัน ซ่ึงไดลาออกหรือหมดสภาพการ
เปนนักศึกษาของสถาบัน เม่ือไดรับการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาสามัญของ
สถาบันอาจขอโอนหนวยกิตเพื่อนับรวมในหลักสูตรโดยอนุมัติของคณบดีคณะท่ีนักศึกษา    
ผูนั้นเขาศึกษาไดไมเกินหนึ่งในสามของหลักสูตรท่ีจะตองศึกษา  

วิชาใดท่ีจะไดรับโอนใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีและวิชาท่ีไดรับโอนนั้น จะตอง
เปนวิชาท่ีสอบไดมาแลวไมเกิน 3 ป นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา ตามปฏิทิน
การศึกษาของสถาบัน โดยไมนําผลการศึกษาของวิชาท่ีโอนหนวยกิตมาคํานวณแตมเฉล่ียดวย 

ขอ 53 นักศึกษาสามัญสามารถขอโอนหนวยกิตในขณะเปนนักศึกษาสมทบของสถาบันมานับรวม
ในหลักสูตรท่ีเขาศึกษาได ตามขอ 52 แหงขอบังคับนี้ 

ขอ  54   นักศึกษาสามัญของสถาบันท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนโดยคําแนะนําของอาจารยผู
แนะนําและโดยอนุมัติ ของคณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา ใหนับหนวยกิตในวิชาท่ี
ไดรับอนุมัติใหไปเรียนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนโดยตองเปนสถาบันท่ีไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) มาเปนหนวยกิตตามหลักสูตรของสถาบันไดไมเกิน 12 หนวยกิตสําหรับปริญญา
โท และ 24 หนวยกิต สําหรับปริญญาเอก 

การคิดหนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนเพื่อนับหนวยกิตตาม
หลักสูตรของสถาบันนั้น 1 หนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง และผล
การศึกษาท่ีไดใหนับหนวยกิตและนํามาคํานวณแตมเฉล่ีย 

ขอ 55 นักศึกษาที่ เคยศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาในระดับเดียวกันใน
สถาบันการศึกษาอ่ืนซ่ึงสถาบันรับรองอาจขอโอนหนวยกิตเพื่อนับรวมในหลักสูตรโดย
อนุมัติของคณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาไมเกิน 12 หนวยกิต สําหรับประกาศนียบัตร
บัณฑิตและปริญญาโท และไมเกิน 24 หนวยกิต สําหรับปริญญาเอก ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะ 

 

วิชาท่ีจะพิจารณารับโอนหนวยกิตตามความในวรรคแรกนั้น จะตองมีเนื้อหาวิชา
และระดับความรูไมตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน และจะตองเปนวิชา
ท่ีสอบไดมาแลวไมเกิน 3 ป นับจากวันสุดทายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ  

 

ผลการศึกษาของวิชาท่ีไดรับการพิจารณาใหรับโอนหนวยกิตนั้นไมนํามาคิดในการ
คํานวณแตมเฉล่ียเพื่อขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา ตามขอบังคับนี้ 

ขอ 56 ในกรณีท่ีนักศึกษาตองการโอนหนวยกิตวิชาตาง ๆ ท่ีไดศึกษาในหลักสูตรระดับหนึ่ง ไปนับ
ในหลักสูตรระดับอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
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หมวด 9 
การปรับสภาพ 

 
ขอ 57 นักศึกษาสามัญในระดับปริญญาเอก อาจขอใหสถาบันพิจารณาปรับสภาพเปนนักศึกษาสามัญ

ระดับปริญญาโท หรือนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทท่ีมีผลการเรียนดี อาจขอใหสถาบัน
พิจารณาปรับสภาพเปนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สถาบันกําหนด 

อธิการบดีโดยคําแนะนําของรองอธิการบดีและคณบดี อาจส่ังการใหปรับสภาพ
นักศึกษาตามความในวรรคแรกได 

 
หมวด 10  
ผลการศึกษา 

 
ขอ 58 ผลการศึกษา หมายความถึง ผลรวมของการทดสอบ การทําแบบฝกหัดการเขยีนรายงาน การสอบ 

การฝกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด ผลการสอบ
วิทยานิพนธ และวิชาการคนควาอิสระ 

ขอ 59 ผลการศึกษาตามความในขอ 58 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

(1) หมวดวิชาตาง ๆ ซ่ึงระบุไวในหลักสูตร แสดงผลการศึกษาออกเปนข้ันตาง ๆ และมี
คาเฉล่ียตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้ 

 

A    =     4.0   หมายถึง   Excellent (ดีเยี่ยม) 
A-   =     3.7   หมายถึง   Very good (ดีมาก) 
B+  =     3.3   หมายถึง   Good (ดี)  
B     =     3.0   หมายถึง   Fairly good (ดีพอใช) 
B-    =     2.7   หมายถึง   Almost good (เกือบดี) 
C+   =     2.3   หมายถึง   Fair (พอใช) 
C      =    2.0  หมายถึง   Almost Fair (เกือบพอใช) 
C-    =     1.7   หมายถึง   Poor (ไมพอใช) 
D     =    1.0   หมายถึง   Very poor (ใชไมได) 
F      =     0    หมายถึง   Failure (ตก) 
W   หมายถึง  Withdrawal (เพิกถอน) 
I   หมายถึง  Incomplete (ผลการศึกษาไมสมบูรณ)   
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S   หมายถึง  Satisfactory (พอใจ) 
U    หมายถึง       Unsatisfactory (ไมพอใจ)  
AU    หมายถึง Audit (รวมฟง)  
P    หมายถึง Pass (ผาน) 
 IP   หมายถึง In Progress (อยูระหวางดําเนินการ) 
 T   หมายถึง Terminated (ใหยุติ) 

 TR   หมายถึง  Transfer, work with which there is no comparable                 
grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 

 

 (2) การลงทะเบียนเพื่อรวมฟงใหแสดงผลการศึกษาเปน �S� หรือ �U� แลวแตกรณี    การ
บันทึกผลการศึกษาในบัตรบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ในกรณีผลการศึกษาพอใจ 
�S� จะบันทึกผลการศึกษาเปน �AU� ในกรณีผลการศึกษาไมพอใจ �U� จะไมบันทึกการ
ลงทะเบียนวิชานั้น 

 (3) การสอบประมวลความรูใหแสดงผลการศึกษาเปน  �P�  หรือ �F� แลวแตกรณี 
 (4) วิทยานิพนธ หรือวิชาอ่ืนตามประกาศของสถาบันท่ีใชวิธีการทดสอบท่ีนอกเหนือจากท่ี

ระบุไวในขอ 58 ใหแสดงผลการศึกษาดังนี้ 
 

   ในกรณีผลการศึกษา �S� บันทึกผลการศึกษาเปน �S� 
 

   ในกรณีผลการศึกษา �U� บันทึกผลการศึกษาเปน  �U� 
 (5) วิชาการคนควาอิสระ 3 หนวยกิต ใหแสดงผลการศึกษาและคํานวณแตมเฉลี่ยเชนเดียวกับ

รายวิชาปกติ 
ขอ 60 อาจารยผูสอนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหผลการศึกษาของแตละวิชา โดยจะตองใหผล

การศึกษาแกนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันสุดทายของการสอบตามประกาศปฏิทิน
การศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น ๆ กรณีสอนแบบปกติ หรือนับจากวันสอบไลวิชา
นั้น ๆ กรณีสอนแบบ Block Course หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 
ใหอธิการบดีดําเนินการตาม ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยมาตรการการสงผลการศึกษา 

 

 การใหผลการศึกษา �I� เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนใหถือ
วาไมมีการสงผลการศึกษา 

 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบและอาจารยผูสอนไมใหผลการศึกษาใหถือวามีผล
การศึกษาเปน �F�  
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 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม อธิการบดีโดยคําแนะนําของรองอธิการบดี
ฝายวิชาการและคณบดีคณะท่ีเปดสอนวิชานั้น อาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณา
ใหผลการศึกษาวิชาท่ีไมไดสงผลการศึกษา 

ขอ 61 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเขาเรียนเพ่ือหนวยกิตวิชาหนึ่งวิชาใดจะตองมีเวลาเรียนวิชานั้นไมนอย
กวารอยละ 80 ของช่ัวโมงเรียนท้ังหมด มิฉะนั้นใหถือวามีผลการศึกษาเปน �F�  

ขอ 62 ในกรณีท่ีไดผลการศึกษาเปน �I�นักศึกษาจะตองทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จส้ินภายใน  60 
วัน นับจากวันท่ีอาจารยสงผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ มิฉะนั้น ใหถือเปน �F� เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ ท้ังนี้ จะขยายเวลาไดไมเกิน 30 วัน 

 

 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม รองอธิการบดี โดยคําแนะนําของคณบดี
ของคณะท่ีเปดสอนวิชานั้น อาจขยายเวลาการแกผลการศึกษา �I�ออกไปอีกไดเปนรายกรณี
โดยนักศึกษาตองมีเหตุจําเปน ดังนี้ 

 

(1) กรณีเจ็บปวยของนักศึกษาโดยตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(2) กรณีไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเล่ือนการสอบไลประจําภาค และคณะจัดใหไปสอบภาค
การศึกษาอ่ืน ซ่ึงเลยกําหนดการแกผลการศึกษา �I� ของภาคท่ีขอเล่ือน 

ขอ 63 ในกรณีท่ีนักศึกษาทุจริตในการสอบไล ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
วาดวยวินัยนักศึกษา ใหผลการศึกษาวิชานั้นเปน �F� 

ขอ 64 การคํานวณแตมเฉล่ียในแตละภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการศึกษาของทุกวิชาท่ีได
ลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิต ในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเวนวิชาในหมวดเสริมพื้นฐาน
และวิชาอ่ืน ๆ ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตรหรือตามประกาศของสถาบัน 

 
หมวด 11  

การสอบประมวลความรู 
 

ขอ 65 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะสอบประมวลความรู(Comprehensive Examination)ไดก็
ตอเม่ือไดศึกษาวิชาหลักและ/หรือวิชารหัส 600 ในกรณีท่ีกําหนดเปนวิชาบังคับตามหลักสูตร 
หรือวิชาอ่ืน ๆ ตามประกาศของคณะ ครบถวนแลว คิดเปนแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00  

ขอ 66 ในกรณีท่ีนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทยังไมทราบผลการศึกษาครบถวนคณบดีอาจ
พิจารณาอนุ มั ติใหนัก ศึกษาผูนั้น มี สิทธิสมัครสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination)ไดเปนรายกรณี 

ในกรณีท่ีทราบผลการศึกษาครบถวนแลว แตมเฉล่ียสะสมไมถึง 3.00 หรือไม
เปนไปตามขอบังคับท่ีกําหนดไว ใหถือวาการสอบประมวลความรูนั้นเปนโมฆะ 
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ขอ 67 ในการสอบประมวลความรู(Comprehensive Examination) หากการสอบแบงออกเปนหลาย
หมวด หากนักศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหนึ่ง ในการสอบคร้ังตอไป คณะอาจใหสอบ
เฉพาะหมวดท่ี  สอบตกได 

ขอ 68 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท  จะมีสิทธิสอบปากเปล า เ ม่ือสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ไดผานแลว ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวล
ความรู(Comprehensive Examination)และสอบปากเปลา 

ขอ 69 ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวล
ความรู(Comprehensive Examination)  สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สอบข้ันตน 
(Preliminary Examination) สอบปากเปลา (Oral Examination) หรือการสอบอยางอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากการสอบรายวิชา ผูมีสิทธิสอบจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ 
หรือ ตามประกาศของคณะ   

 
หมวด 12 

กรรมการสอบประมวลความรู 
 

ขอ 70 ใหคณบดีแตงต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ ประมวล
ความรู สอบปากเปลา สอบคุณสมบัติ หรือสอบข้ันตน หรือการสอบอ่ืนใดตามประกาศของคณะ 

ขอ 71 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังตามขอ 70 ใหประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่น
รวมกันไมนอยกวา 3 คน สวนกรรมการสอบปากเปลาแตละชุดตองมีจํานวนไมนอยกวา 2 คน  

ขอ 72 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการใหถือคะแนนเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันให
ประธานออกคะแนนเสียงช้ีขาด 

ขอ 73 คณบดีอาจเปล่ียนคณะกรรมการสอบประมวลความรูตามขอ 70 ไดตามความเหมาะสม 
ขอ 74 ในกรณีท่ีเปนการศึกษาระดับปริญญาเอก การปฏิบัติตามขอ 70 ถึงขอ 73 แหงขอบังคับนี้ให

เปนไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของแตละหลักสูตร 
 

หมวด 13  
สภาพรอพนิิจและการส้ินสภาพการเปนนักศึกษา 

 
ขอ 75 นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะอยูในสภาพรอพินิจเม่ือผลการศึกษารวม

ของทุกวิชาเม่ือส้ินภาคนั้น ๆ (ยกเวนภาคฤดูรอน) คิดเปนแตมเฉล่ียสะสมไดตํ่ากวา 2.70 
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ขอ 76 นักศึกษาจะส้ินสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
 

(1) สําเร็จการศึกษา 
(2) ตาย 
(3) ยื่นใบลาออกและไดรับอนุมัติจากคณบดี 
(4) คะแนนรวมของวิชาท่ีลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตในภาคหน่ึงภาคใดต้ังแต 9 หนวยกิต 
ข้ึนไป คิดเปนแตมเฉล่ียไดตํ่ากวา 2.00 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติและ
ระดับปริญญาโทหรือตํ่ากวา 2.50 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

(5) อยูในสภาพรอพินิจ 2 ภาคการศึกษา ติดตอกัน ยกเวนภาคฤดูรอน 
(6) ไมลงทะเบียนเขาเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา 
ยกเวนภาคฤดูรอน โดยมิไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาพักการศึกษา ยกเวนในกรณีท่ีอยูใน
ระหวางรอสอบประมวลความรู หรือสอบปากเปลา 

(7) หมดอายุความการเปนนักศึกษาในกรณีดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลา 3 ป  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ศึกษาไมสําเร็จในระยะเวลา  3 ป  
 

ระดับปริญญาโทศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลา 5 ป 
 

ระดับปริญญาเอกท่ีรับผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอศึกษาไมสําเร็จภายใน
ระยะเวลา 6 ป  

 

ระดับปริญญาเอกท่ีรับผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอ   ศึกษาไมสําเร็จภายใน
ระยะเวลา 8 ป  

 

การนับเวลาดังกลาว ใหนับจากวันเปดภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม อธิการบดีโดยคําแนะนําของรองอธิการบดี
และคณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา อาจส่ังการใหขยายระยะเวลาการศึกษาตามความใน
วรรคแรกไดโดยมีเง่ือนไขตามท่ีสถาบันกําหนด 
(8) สถาบันส่ังใหลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามนัยแหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษาหรือตามระเบียบสถาบัน 

(9) ในการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท เม่ือลงทะเบียนเขาเรียน
เพื่อหนวยกิตมาแลว เกินขอกําหนดข้ันตํ่าท่ีจะตองศึกษาตามหลักสูตร 9 หนวยกิต และ
ไดผลการศึกษาของทุกวิชา คิดเปนแตมเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.00 ในการคิดหนวยกิต หาก
มีการลงทะเบียนซํ้าตามความในขอ 21 แหงขอบังคับนี้ใหนับหนวยกิตเพียงคร้ังเดียว 
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(10) ในการศึกษาระดับปริญญาเอกเม่ือลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตมาแลวครบถวน ตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นและไดผลการศึกษาของวิชาดังกลาวคิดเปนแตม
เฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.00 

(11) สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/หรือสอบข้ันตน (Preliminary 
Examination) ในกรณีท่ีกําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไมผานตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไวในขอกําหนดของหลักสูตรหรือตามประกาศของคณะ 

(12) ไมเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 27แหง
ขอบังคับฯนี้ 

(13) ไมลงทะเบียนวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 31แหงขอบังคับฯนี้ 
ขอ 77 นักศึกษาสมทบ ส้ินสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือเสร็จส้ินการศึกษาแตละวิชาท่ีไดลงทะเบยีนใน

แตละภาคการศึกษา เวนแตในกรณีท่ีนักศึกษาสมทบไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาเพื่อลงทะเบียน
เขาเรียนตามขอตกลงพิเศษระหวางสถาบันและสถาบันอ่ืน 

 

หมวด 14  
การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 78 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติไดก็ตอเม่ือ 
 

(1) ศึกษาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตร 
(2) ไดผลการศึกษาคิดเปนแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

ขอ  79 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันไดก็ตอเม่ือ 
 

(1) มีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ และ/หรือความรูพิเศษอยางอ่ืน ตาม
มาตรฐานท่ีสถาบันกําหนดการยกเวนความในวรรคแรกใหเปนไปตามขอกําหนดของ
หลักสูตรหรือประกาศของสถาบัน 

(2) ศึกษาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตร และไดผลการศึกษาของทุกวิชาท่ีลงทะเบียน
เขาเรียนเพื่อหนวยกิต ตามหลักสูตรคิดเปนแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 ในการนบั
หนวยกิตและคํานวณแตมเฉลี่ยสะสมจะไมนับวิชาตามที่ระบุไวในขอ 79 (1) 

(3) ไดผลการศึกษาของวิชาหลัก และ/หรือวิชารหัส 600 ในกรณีท่ีกําหนดไวเปนวิชาบังคับ
ตามหลักสูตร คิดเปนแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 เวนแตจะมีประกาศของสถาบัน
ยกเวนขอกําหนดในวรรคน้ี 

(4) สอบประมวลความรูในกรณท่ีีกําหนดไวในหลักสูตรและ/หรือสอบอยางอ่ืนตามขอ 69 
ไดผล �P� 

(5) สอบปากเปลา ในกรณีท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ไดผล �P� 
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 (6) กรณีท่ีนักศึกษาเรียนแผน ก สอบวิทยานิพนธ ไดผล �S� และสงวิทยานิพนธ แลวตาม 
ขอ 42 แหงขอบังคับนี้ 

 (7) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพตามขอ 41 แหงขอบังคับนี้ 
ขอ  80 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันไดก็ตอเม่ือ 
 

(1) สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถาบัน
กําหนด 

(2) ศึกษาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรซ่ึงในการนับหนวยกิตจะนับหนวยกิต ตามท่ี
ระบุไวในขอ 80 (1) ดวยมิได แตอาจนับรวมหนวยกิตสําหรับระดับปริญญาโทเปนสวน
หนึ่งของหนวยกิตสําหรับระดับปริญญาเอกไดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

(3) ไดผลการศึกษาของทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตตามหลักสูตรคิดเปนแตม
เฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

(4) สอบคุณสมบัติและ/สอบข้ันตน ในกรณีท่ีกําหนดไวในหลักสูตรไดผล �P� 
(5) สงวิทยานิพนธ ตามความในขอ 42 แหงขอบังคับนี้  
(6)  ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพตาม ขอ 41 แหงขอบังคับฯนี้ 

 
หมวด 15 

การขออนุมัตปิระกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา 
 

ขอ 81 นักศึกษาจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จากสภาสถาบัน เม่ือไดปฏิบัติครบถวน ตามขอกําหนดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
(1) ปฏิบัติครบถวนตามขอกําหนดการศึกษาในหมวด 14  
(2) ชําระหนี้สินท้ังหมดและ/หรือปฏิบัติตามพันธกรณีอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูตอสถาบันในฐานะ
นักศึกษาสามัญเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(3) ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ีสถาบันกําหนดครบถวนแลว 
(4) เปนผูท่ีไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือไดรับโทษทางวินัยของนักศึกษา 

  

หมวดท่ี 16 
การประกันคณุภาพของหลักสูตร 

 

ขอ 82 กําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
(1) การบริหารหลักสูตร 
(2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
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(3) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
(4) ความตองการของตลาดแรงงานสังคมและ / หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 
บทเฉพาะกาล  

 
ขอ 83 หลักสูตรโครงการปริญญาเอกรวม สาขาบริหารธุรกิจ ใหใชขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร วาดวยการศึกษาของหลักสูตรเปนหลัก เวนแตขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร วาดวยการศึกษาของหลักสูตรไมมีระบุไวใหนําใหนําขอบังคับนี้มาบังคับใช
โดยอนุโลม 

ขอ  84 นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนกอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 ใหนําขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2548 หมวด 15 ขอ 82 มา
บังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  85       ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา ) หลักสูตร
นานาชาติ ชุดปจจุบันดํารงตําแหนงตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย
การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา ) หลักสูตรนานาชาติ คณะ    
รัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จนกวาจะครบวาระ 

 
 

 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี          พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 
 
 
    (นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
    นายกสภาสถาบัน 
 
 
 
 


