(สําเนา)
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยการศึกษา
พ.ศ. 2549
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอกในสถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา 16 แห ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 สภาสถาบัน จึงตราขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ.2549”
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ใหยกเลิก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ขอ 4

ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ. 2541
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
และบรรดาระเบียบและขอบังคับใดที่ขัดแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ในขอบังคับนี้
“สถาบัน”
หมายถึง
“สภาสถาบัน” หมายถึง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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“คณะ”

หมายถึง

“รองอธิการบดี” หมายถึง
“คณบดี”
หมายถึง

หนวยงานที่มีการเรียน การสอน ตามหลักสูตรตั้งแตระดับ
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ขึ้ น ไป ตามประกาศสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูบริหารสูงสุดของคณะตามขอบังคับนี้

“ที่ป ระชุ มคณบดี แ ละผูอํา นวยการสํานักการศึก ษา (ทคอ.การศึกษา)”
หมายถึง
ที่ประชุมซึ่งประกอบดวยรองอธิการบดีทุกฝายและคณบดี
“ประกาศนียบัตรบัณฑิต”
หมายถึง
“อาจารยประจํา” หมายถึง

“อาจารยประจําหลักสูตร”
หมายถึง

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีการเรียนการสอนใน
สถาบัน
บุคลากรในสถาบันที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน
หลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)
ผูมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอนในหลักสูตร
โดยจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันมิได

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร”
หมายถึง
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี ภ าระหน า ที่ ใ นการบริ ห าร
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การติดตามประเมินหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
“อาจารยผูสอน” หมายถึง

“วิชาการคนควาอิสระ”
หมายถึง

ข า ราชการประจํ า หรื อ พนั ก งานตามระเบี ย บสถาบั น
บัณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร ว า ดว ยการจ า งพนั ก งาน ซึ่ ง
ไดรับมอบหมายใหทําการสอนและ/หรือฝกอบรม
รายวิชาที่มีลักษณะเปนรายงานทางการคนควาและวิจัยดวย
ตนเองในหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใชเวลาศึกษาคนควาไม
นอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ
1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
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“การสอบประมวลความรู”
หมายถึง

ขอ 5
ขอ 6

การสอบประมวลความรู(Comprehensive Examination) หรือ
การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือ การสอบ
ขั้นตน (Preliminary Examination) โดยวิธีการสอบขอเขียน

การตีความตามขอบังคับนี้ใหเปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุม คณบดีและผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา
ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด 1
ประเภทนักศึกษา

ขอ 7

นักศึกษาของสถาบันแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) นักศึกษาสามัญ ไดแก นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ
ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน
(2) นักศึกษาสมทบ ไดแก นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคล หรือหนวยงานขอสง
เขาศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตรตั้งแตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขึ้นไป โดยไมมีสิทธิรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
หมวด 2
คุณสมบัตขิ องนักศึกษา

ขอ 8

นักศึกษาสามัญจะตองเปนผูม ีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท จะตองเปนผูที่ไดรับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา สวน
นักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก จะตองเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน อนุมัติ ใหเขาเปนนักศึกษา
และสํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจาก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.)
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ขอ 9

(2) เปนผูไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรงอยางอื่น ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยมี
ใบรับรองจากแพทยปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดี
(4) ผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถาบันกําหนด
นักศึกษาสมทบจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 8 (1) (2) (3) และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีของ
คณะที่จะเขาศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนวิชาที่ขอลงทะเบียน
หมวด 3
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและวิชาการคนควาอิสระ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ขอ 10

แตละหลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยจํานวนและ
คุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ขอ 11 ใหคณบดีแตงตั้งอาจารยประจําเปนอาจารยผูแนะนํา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแก
นักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
คณบดีอาจเปลี่ยนอาจารยผูแนะนํา หรือแตงตั้งอาจารยผูแนะนําจากสาขาวิชาเอก
อื่นไดตามความเหมาะสม
ขอ 12 ใหกําหนดเกณฑจํานวนนักศึกษา:อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและวิชาการคนควาอิสระ ดังนี้
(1) อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึ กษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกรวมกันไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะ
ดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีแตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน
(2) อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ไดไมเกิน 15 คน
หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและวิชาการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาวิชาการคนควาอิสระ
3 คน ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
(3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ / หรืออาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ และ/ หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
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หมวด 4
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเขาเรียน
ขอ 13

ขอ 14
ขอ 15

ขอ 16
ขอ 17

ขอ 18
ขอ 19

ใหผูที่ผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสามัญตาม
วันเวลา ที่สถาบันกําหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสมทบกอน
เปดภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาอาจสั่งการ
ใหขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได ทั้งนี้ นักศึกษาตองเหลือเวลาเรียนแตละวิชาไม
นอยกวารอยละ 80
นักศึกษาจะเปนนักศึกษาสามัญในสถาบันเกินกวาหนึ่งหลักสูตรในขณะเดียวกันมิไดยกเวนจะ
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
ในการลงทะเบียนเขาเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดแตละภาคการศึกษา นักศึกษาสามัญจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผแู นะนําและนักศึกษาสมทบจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนวิชานั้น ๆ หรือคณบดี
นักศึกษาจะเขาฟงการบรรยายไดตอเมื่อไดลงทะเบียนเขาเรียนวิชานัน้ ๆ แลว
การลงทะเบียน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
(1) การลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิต
(2) การลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อรวมฟง
(3) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตองลงทะเบียนเขาเรียนตามวัน เวลา ที่สถาบันกําหนด
ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเขาเรียนไดดังนี้
(1) ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะลงทะเบียนเขาเรียนต่ํากวา 9 หนวยกิต หรือเกินกวา 12
หนวยกิตไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดี แตจะตองไมเกิน 15 หนวยกิต ทั้งนี้ ไม
นับรวมวิชาที่กําหนดใหเรียนกอนเปดภาคและการลงทะเบียนวิทยานิพนธปริญญาเอก
สําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากคณบดีแตตองไมเกิน 9 หนวยกิต
(2) ในภาคการศึกษาหนึ่ง หากหลักสูตรใดมีการเปดสอนทั้งในกรุงเทพมหานคร และในสวน
ภูมิภาคคณบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเขาเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและในสวน
ภูมิภาคไดเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้จะตองไมทําใหแผนการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับ
นักศึกษาในรุนเดียวกันและจะตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ทุกแหงใหครบถวน
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ขอ 20

(3) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสถานที่ศึกษาระหวางกรุงเทพมหานครกับสวนภูมิภาคหรือ
ระหว า งส ว นภู มิ ภ าคด ว ยกั น ให โ อนวิ ช าที่ ไ ด ล งทะเบี ย นเรี ย นไว ณ สถานที่ เ ดิ ม ไป
สถานที่แหงใหม ในภาคการศึกษาเดียวกัน โดยไมตองลงทะเบียนอีก
(4) ในกรณีที่วิชาที่จะตองศึกษาใหครบถวนตามหลักสูตรของสถาบันมีจํานวนหนวยกิตรวมกัน
ต่ํากวา 9 หนวยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเขาเรียนเฉพาะวิชาที่ตองการเพิ่มใหได
หนวยกิตครบถวนตามหลักสูตรได โดยไมตองขออนุมัติจากคณบดี
การลงทะเบียนหลังกําหนดกระทําไดดังนี้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับแตวนั เปดภาคการศึกษา
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําไดหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นๆ ไปแลว
ไมเกิน รอยละ20 ของเวลาในวิชานั้น
(3) กรณี ส อนแบบปกติ ใ นภาคฤดู ร อ น กระทํ า ได ภ ายใน 1 สั ป ดาห นั บ จากวั น เป ด ภาค
การศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา
อาจสั่ ง การให ข ยายระยะเวลาการลงทะเบี ย นเข า เรี ย นได ทั้ ง นี้ การขยายเวลาการ
ลงทะเบียนดังกลาวนักศึกษาจะตองเหลือเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
วิชาที่ขอลงทะเบียนหลังกําหนด

ขอ 21

การลงทะเบี ย นหลั ง กํ า หนดจะต อ งชํ า ระ ค า ปรั บ ตามข อ บั ง คั บ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยอัตราคาธรรมเนียม การยกเวนคาปรับใหเปนอํานาจของ
คณบดีตามหลักเกณฑที่ ทคอ.การศึกษากําหนด
นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเขาเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนวิชาดังตอไปนี้
นักศึกษาอาจลงทะเบียนซ้ําไดอีกครั้งหนึ่ง หากผลการศึกษาครั้งแรกไดต่ํากวา “B”
(1) วิชาหลักและ/หรือวิชา รหัส 600 ในกรณีที่กําหนดใหเปนวิชาบังคับตามหลักสูตร
(2) หมวดวิชาเอกหรือหมวดวิชาเลือก (กรณีหลักสูตรไมมีหมวดวิชาเอก) ไมเกิน 2 วิชา
(3) วิชาเสริมพื้นฐานใหลงทะเบียนซ้ําได จนกวาจะไดผลการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่
หลักสูตรหรือที่สถาบันกําหนด
(4) วิชารหัส 500 ที่ลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตใหลงทะเบียนซ้ําจนกวาจะไดผลการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานที่สถาบันกําหนด
การกําหนดใหลงทะเบียนซ้ําตามขอ 21(1) (2) (3) และ (4) ขอหนึ่งขอใดให
เปนไปตามประกาศของสถาบัน
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ในกรณีที่วิชาใดเรียนสองครั้ง ใหนําผลการศึกษาทั้งหมดมาใชในการคํานวณ
แตมเฉลี่ยสะสม ยกเวนกรณีการคํานวณแตมเฉลี่ยสะสม ตามขอ 65 และ ขอ 79 (3)
แหงขอบังคับนี้ ใหนําผลการศึกษาเฉพาะที่เรียนครั้งที่สองเทานั้นมาคํานวณ
ในกรณีที่นักศึกษาไดผลการศึกษาเปน “F” ในวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตร
จะไมนําหนวยกิตวิชานั้นมานับรวมในขอกําหนดของหลักสูตร แตจะตองนําผลการศึกษา
มาคํานวณแตมเฉลี่ยสะสม
หมวด 5
การเพิ่ม การเพิกถอน และการเปลี่ยนฐานะการลงทะเบียน
ขอ 22

ขอ 23

นักศึกษาสามัญซึ่งขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันจะเพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให
เหลือต่ํากวา 9 หนวยกิตไมได
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาอาจ
อนุมัติใหเพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกใหเหลือต่ํากวา 9 หนวยกิตได
การเพิ่มวิชาเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนําโดยความเห็นชอบของ
อาจารยผูสอน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําไดหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแลวไม
เกิน รอยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น
(3) กรณี ส อนแบบปกติ ใ นภาคฤดู ร อ น กระทํ า ได ภ ายใน 1 สั ป ดาห นั บ จากวั น เป ด ภาค
การศึกษา

ขอ 24

ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา
อาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชาเรียนได ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชา
เรียนดังกลาว นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนในวิชาที่
ลงทะเบียนเพิ่ม
การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนํา การเพิกถอนวิชา
เรียนภายในกําหนดนักศึกษาจะไดรับคาหนวยกิตคืน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําไดหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแลว
ไมเกิน รอยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น
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(3) กรณี ส อนแบบปกติ ใ นภาคฤดู ร อ น กระทํ า ได ภ ายใน 1 สั ป ดาห นั บ จากวั น เป ด ภาค
การศึกษา
หากการเพิกถอนกระทําภายหลังจากเวลาที่กําหนดในวรรคแรก จะตองไดรับ
อนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของอาจารยผูแนะนํา ทั้งนี้ หากเปนการสอนแบบ
ปกติ จะตองกระทําภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ หากเปน
แบบ Block Course จะตองกระทําภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ
เมื่อนักศึกษาเพิกถอนหลังกําหนดวิชาใด จะบันทึกผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ
เปน “เพิกถอน” หรือ “W”

ขอ 25

ขอ 26

การเพิกถอนหลังกําหนดนักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน เวนแตกรณีที่ถือ
วา เปนเหตุสุดวิสัยอยางใดอยางหนึ่ง คือการประกาศผลสอบที่มีผลกระทบตอวิชาที่ขอ
เพิกถอน กรณีเจ็บปวยของนักศึกษาโดยตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือตอง
ไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของตนสังกัด
การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียนจากเพื่อหนวยกิตเปนเพื่อรวมฟง หรือจากเพื่อรวมฟงเปนเพื่อหนวย
กิตจะตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนําและอาจารยผูสอนวิชานั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบ
ปกติจะตองกระทําภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนภาคนั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบ
Block Course จะตองกระทําภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ
การเพิ่ม การเพิกถอน หรือการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน จะมีผลก็ตอเมื่อนักศึกษาไดทําการ
ลงทะเบียนเรียบรอยแลว
หมวด 6
วิทยานิพนธ

ขอ 27

นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทผูไดศึกษารายวิชาครบถวน ตามแผนที่จะตองทําวิทยานิพนธ
จะตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ (Thesis Proposal) ตอคณบดีโดยผานอาจารยผูแนะนํา เพื่อ
พิจารณาดําเนินการ และตองไดรับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไมนับภาคฤดูรอน) นับ
จากภาคสุดทายของการศึกษารายวิชาครบถวน หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดจะ
หมดสภาพการเปนนักศึกษา
ในกรณีที่เปนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก เมื่อไดศึกษาวิชาหมวดตาง ๆ ครบถวน
ไดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/หรือสอบขั้นตน (Preliminary Examination) ผาน
แลวตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ จะตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ (Dissertation Proposal) ตอ
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คณบดี โดยผานอาจารยผูแนะนํา เพื่อพิจารณาดําเนินการและตองไดรับการอนุมัติ ภายใน3 ภาค
การศึกษา (ไมนับภาคฤดูรอน) นับจากภาคที่สอบผาน ยกเวน นักศึกษาที่เรียนตามแผนที่ไม
ตองศึกษารายวิชา การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ (Dissertation Proposal) ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรและ/หรือตามประกาศของสถาบัน ทั้งนี้ หากไมสามารถดําเนินการ
ไดภายในกําหนดจะหมดสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 28 ใหคณบดีแตงตั้งคณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธประกอบดวย
1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปน
อาจารยประจําในสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรนั้น และอาจมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
2. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอีก 2 คนแตไมเกิน 4 คน
ใหคณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนํา ควบคุมการคนควา
และการเขียนวิทยานิพนธ
ขอ 29

ขอ 30
ขอ 31

คณบดีอาจเปลี่ยนแปลงคณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดตามความเหมาะสม
ใหคณบดีแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ซึ่งตองมีคุณวุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวา รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 1 คน ซึ่งตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)
3. กรรมการสอบวิทยานิพนธอีกอยางนอย 1 คนแตไมเกิน 3 คน
การอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธหลังจากไดรับอนุมัติแลว
ใหเปนอํานาจของคณบดีตามประกาศของสถาบัน
นักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) จะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ ไมต่ํากวา 6 หนวยกิต
ภายในภาคการศึกษาถัดไป (ไมนับภาคฤดูรอน) นับจากศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสูตร
เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธแลวนักศึกษาจะตองลงทะเบียน
วิทยานิพนธที่เหลือใหครบตามขอกําหนดของหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาหนับจากวันที่ไดรับ
อนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
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ขอ 32

การลงทะเบียนหลังกําหนดจะตองชําระ คาปรับ ตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย
อัตราคาธรรมเนียม ทั้งนี้ตองไมเกิน 4 สัปดาหนับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดจะหมดสภาพการเปนนักศึกษา ใน
กรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม รองอธิการบดีโดยคําแนะนําของคณบดีคณะที่นักศึกษาผู
นั้ น เข า ศึ ก ษา และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก อาจอนุ มั ติ ใ ห ข ยายระยะเวลาการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธได ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนดังกลาวตองไมเกิน 1 ภาค
การศึกษา นับจากภาคที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
การลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกสําหรับหลักสูตรที่ตองศึกษารายวิชา จะลงทะเบียน
ไดตอเมื่อสอบคุณสมบัติผาน ทั้งนี้ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป นับจากศึกษารายวิชาครบถวน
ตามหลั กสู ตร ยกเว นผูสอบคุ ณสมบั ติผานภายหลังศึกษารายวิชาครบถ วนตามหลักสูตร ให
ลงทะเบียนวิทยานิพนธภายใน 2 สัปดาห นับจากสอบคุณสมบัติผาน สวนจํานวนหนวยกิตที่จะ
ลงทะเบียนในแตละภาค ใหเปนไปตาม ขอ19 แหงขอบังคับฯนี้
การลงทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ ร ะดับ ปริญ ญาเอกสํ า หรับ หลัก สูต รที่ไ ม ตอ งศึก ษา
รายวิชาใหลงทะเบียนวิทยานิพนธไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา

ขอ 33

การลงทะเบียนหลังกําหนด จะตองชําระ คาปรับ ตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย
อัตราคาธรรมเนียม ทั้งนี้ตองไมเกิน 4 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธ
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม รองอธิการบดีโดยคําแนะนําของคณบดีคณะ
ที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจอนุมัติใหขยายระยะเวลา
การลงทะเบียนวิทยานิพนธได ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนดังกลาวตองไมเกิน
1 ภาคการศึกษา
การลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจะตองลงทะเบียนตอเนื่องกันทุกภาค
การศึกษา จนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด หากภาคการศึกษาใดไมสามารถลงทะเบียน
ได นักศึกษาจะตองลาพักการศึกษาตอคณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ หลั ก การอนุ มั ติ ให ลาพั กให อนุ มั ติ ได ครั้ งละไม เกิ น 2 ภาค
การศึกษา โดยไมนับภาคฤดูรอน และจะตองกระทํากอนวันสุดทายของภาคการศึกษา ที่จะขอลาพัก
ในการลาพักการลงทะเบียนวิทยานิพนธตองชําระคารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ ดวย
การลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยผู
แนะนํ า ต อ งให ผ ลการศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ในทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ โดยใหผลเปน “IP”
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ขอ 34
ขอ 35

ขอ 36

ขอ 37

ขอ 38

ขอ 39

ขอ 40

ขอ 41

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ตามขอ 31 หรือขอ 32 เมื่อรวมกับการลงทะเบียนรายวิชาเพื่อ
หนวยกิตแลวจะตองเปนไปตามขอ 19 แหงขอบังคับนี้
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท หรือวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
ครบถวน ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว นักศึกษาจะตองชําระคารักษา
สถานภาพทุกภาคการศึกษา โดยตองชําระคารักษาสถานภาพ ภายในชวงเวลาของการ
ลงทะเบียน ตามที่สถาบันกําหนดจนกวาจะมีการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ไดแกไขและ
ไดรับการอนุมัติจากกรรมการสอบวิทยานิพนธ
การแตงตั้งและ/หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม ใหคณะรายงานใหสถาบันฯ ทราบ ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันที่แตงตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลง
นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ตองทําวิทยานิพนธเปน
แผนที่ไมตองทําวิทยานิพนธได โดยอนุมัติของคณบดีโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
การอนุมัติใหเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ตองทําวิทยานิพนธเปนแผนที่ไมตอง
ทําวิทยานิพนธใหถือเปนการอนุมัติใหยุติ (T) วิทยานิพนธโดยปริยาย
การเพิ กถอนการลงทะเบี ยนวิ ทยานิ พนธ จะกระทํ าได ต อเมื่ อได รั บอนุ มั ติ จากคณบดี ตาม
คําแนะนําของอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก การเพิกถอนภายใน 2 สัปดาห นับจากวัน
สุดทายของกําหนดการลงทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะไดรับคาหนวยกิตคืน
นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่เลือกเรียนแผนที่ตองทําวิทยานิพนธ ที่ไมมีการสอบประมวล
ความรู(Comprehensive Examination)ตองไดคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาหลักครบทุกวิชาไมต่ํา
กวา 3.30 และแตละวิชาตองไมต่ํากวา (B) ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวล
ความรู(Comprehensive Examination)จะตองสอบประมวลความรูผานกอน จึงจะมีสิทธิสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ สวนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกจะสอบวิทยานิพนธไดตอเมื่อผาน
การสอบอื่น ๆ ที่ระบุไวในหลักสูตรไดแลว
การสอบวิทยานิพนธตองประกาศสถานที่และวันเวลาสอบโดยเปดเผยตอสาธารณะ
ผลการสอบวิทยานิพนธใหมีผล (S) “พอใจ” หรือ (U) “ไมพอใจ” และไมนําผลการสอบไป
คํานวณแตมเฉลี่ย แตใหนับหนวยกิตเพื่อใหครบตามขอกําหนดในหมวด 14 ขอ 79(2) หรือ
ขอ 80 (2) ได
การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหถือคะแนนเสียงขางมาก หากคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานเปนผูชี้ขาด โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทุกคนจะตองลงนามในวิทยานิพนธ
นั้นดวย
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กอนสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจะตองดําเนินการ ดังนี้
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท จะต อ งได รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ อย า งน อ ย
ดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

ขอ 42

ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก จะต อ งได รั บ การตี พิ ม พ หรื อ อย า งน อ ย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
นักศึกษาผูสอบวิทยานิพนธ ไดผล (S) “พอใจ"”จะตองนําวิทยานิพนธที่ไดแกไขแลวตาม
จํานวนที่สถาบันกําหนดมาใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอนุมัติและลงนาม และใหถือวา
วันสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณะเปนวันสําเร็จการศึกษา
กรณีสงวิทยานิพนธในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาหากไมเพิกถอน
วิชานั้น จะถือวันสงผลการศึกษาวิชาดังกลาว เปนวันสําเร็จการศึกษา
หมวด 7
การลาพักการศึกษา

ขอ 43

ขอ 44

ขอ 45
ขอ 46

นักศึกษาสามัญจะลาพักการศึกษาไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของ
อาจารยผูแนะนําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยไมนับภาคฤดูรอน และจะตองกระทํา
กอนวันสุดทายของภาคการศึกษาที่จะขอลาพัก ในการลาพักการศึกษาตองชําระคารักษา
สถานภาพในภาคนั้น ๆ ดวย
นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทจะไมไดรับอนุญาตใหลา
พักการศึกษาในภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกจะ
ไมไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในปการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาอาจสั่ง
การใหนักศึกษาตามความในวรรคแรกลาพักการศึกษาได
การอนุญาตใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเขาเรียนลาพักการศึกษาใหถือเปนการอนุมัติใหเพิกถอน
วิชาเรียนโดยปริยาย
การนับเวลาตามขอกําหนดในหมวด 13 ขอ 76 (7) ใหรวมเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
และรวมเวลาที่ไมลงทะเบียนเขาเรียนโดยไมไดลาพักการศึกษาดวย
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หมวด 8
การเปลี่ยนคณะ การเปลีย่ นหลักสูตร และการโอนหนวยกิต
ขอ 47
ขอ 48

นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท อาจขอเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลัก สูตรภายในสถาบัน
ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของสถาบัน
การเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรกระทําไดดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ขอ 49

ขอ 50

ขอ 51

กระทําในขณะที่เปนนักศึกษาสามัญ
ไดศึกษาวิชาของหลักสูตรเดิมมาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต
การเปลี่ยนคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะเดิมและคณบดีคณะใหม
การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดี
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับโอนของแตละคณะ/ หลักสูตร
ขึ้น ทะเบี ย นการเปลี่ ย นคณะหรื อ เปลี่ ย นหลัก สู ต ร โดยเสี ย ค า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราที่
สถาบันกําหนด
นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่ขอเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะโอนหนวยกิตไปนับ
ในหลักสูตรใหม โดยอนุมัติของคณบดีของคณะหรือหลักสูตรใหมไดไมเกิน หนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน วิชาที่ขอโอนจะตองสอบไดมาแลวไมเกิน 3 ป
นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน และไมนําผลการศึกษา
ของวิชาที่ไดโอนหนวยกิตมาคํานวณแตมเฉลี่ยในคณะหรือหลักสูตรใหม
การโอนหนวยกิตใหยื่นคํารองตอคณบดีหลังจากที่ไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาใน
หลักสูตรใหมแลว
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากคณะหรือหลักสูตรใดในสถาบัน
แลวประสงคจะเขาศึกษาในหลักสูตรอื่นในระดับเดียวกันหรือตางระดับกันใหแตละคณะ
พิ จ ารณารั บ เข า ศึ ก ษาได เ ป น รายกรณี ทั้ ง นี้ เงื่ อ นไขในการรั บ เข า ศึ ก ษาให เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดของแตละคณะ
นักศึกษาที่เขาศึกษาในคณะหรือหลักสูตรใหมตามความในขอ 50 อาจขอโอนหนวยกิตที่ได
ศึกษาในหลักสูตรเดิมในสถาบันมานับรวมในคณะหรือหลักสูตรใหม โดยอนุมัติของคณบดี
คณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาไดไมเกิน หนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรของ
คณะหรือหลักสูตรใหม วิชาที่ขอโอนนั้นจะตองเปนวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป นับจากวัน
สุดทายของภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของสถาบันและไมนําผลการศึกษาของวิชาที่
ไดโอนหนวยกิตมาคํานวณแตมเฉลี่ยดวย
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ขอ 52

ขอ 53
ขอ 54

ขอ 55

นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรหรือคณะใดของสถาบัน ซึ่งไดลาออกหรือหมดสภาพการ
เปนนักศึกษาของสถาบัน เมื่อไดรับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสามัญของ
สถาบันอาจขอโอนหนวยกิตเพื่อนับรวมในหลักสูตรโดยอนุมัติของคณบดีคณะที่นักศึกษา
ผูนั้นเขาศึกษาไดไมเกินหนึ่งในสามของหลักสูตรที่จะตองศึกษา
วิชาใดที่จะไดรับโอนใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีและวิชาที่ไดรับโอนนั้น จะตอง
เป น วิ ช าที่ ส อบได ม าแล ว ไม เ กิ น 3 ป นั บ จากวั น สุ ด ท า ยของภาคการศึ ก ษา ตามปฏิ ทิ น
การศึกษาของสถาบัน โดยไมนําผลการศึกษาของวิชาที่โอนหนวยกิตมาคํานวณแตมเฉลี่ยดวย
นักศึกษาสามัญสามารถขอโอนหนวยกิตในขณะเปนนักศึกษาสมทบของสถาบันมานับรวม
ในหลักสูตรที่เขาศึกษาได ตามขอ 52 แหงขอบังคับนี้
นักศึกษาสามัญของสถาบันที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นโดยคําแนะนําของอาจารยผู
แนะนําและโดยอนุมัติ ของคณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา ใหนับหนวยกิตในวิชาที่
ไดรับอนุมัติใหไปเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นโดยตองเปนสถาบันที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) มาเปนหนวยกิตตามหลักสูตรของสถาบันไดไมเกิน 12 หนวยกิตสําหรับปริญญา
โท และ 24 หนวยกิต สําหรับปริญญาเอก
การคิดหนวยกิตของวิชาที่ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อนับหนวยกิตตาม
หลั ก สู ต รของสถาบั น นั้ น 1 หนว ยกิ ต จะต อ งมี เ วลาเรีย นไมน อ ยกว า 15 ชั่ ว โมง และผล
การศึกษาที่ไดใหนับหนวยกิตและนํามาคํานวณแตมเฉลี่ย
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ปริ ญ ญาในระดั บ เดี ย วกั น ใน
สถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งสถาบัน รับรองอาจขอโอนหนวยกิตเพื่ อนับรวมในหลักสูตรโดย
อนุมัติของคณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาไมเกิน 12 หนวยกิต สําหรับประกาศนียบัตร
บัณฑิตและปริ ญญาโท และไมเกิน 24 หนวยกิต สําหรับปริญญาเอก ทั้งนี้ใ หเปนไปตาม
ประกาศของคณะ
วิชาที่จะพิจารณารับโอนหนวยกิตตามความในวรรคแรกนั้น จะตองมีเนื้อหาวิชา
และระดับความรูไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน และจะตองเปนวิชา
ที่สอบไดมาแลวไมเกิน 3 ป นับจากวันสุดทายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ

ขอ 56

ผลการศึกษาของวิชาที่ไดรับการพิจารณาใหรับโอนหนวยกิตนั้นไมนํามาคิดในการ
คํานวณแตมเฉลี่ยเพื่อขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา ตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่นักศึกษาตองการโอนหนวยกิตวิชาตาง ๆ ที่ไดศึกษาในหลักสูตรระดับหนึ่ง ไปนับ
ในหลักสูตรระดับอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนด
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หมวด 9
การปรับสภาพ
ขอ 57

นักศึกษาสามัญในระดับปริญญาเอก อาจขอใหสถาบันพิจารณาปรับสภาพเปนนักศึกษาสามัญ
ระดับปริญญาโท หรือนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี อาจขอใหสถาบัน
พิจารณาปรับสภาพเปนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สถาบันกําหนด
อธิการบดีโดยคําแนะนําของรองอธิการบดีและคณบดี อาจสั่งการใหปรับสภาพ
นักศึกษาตามความในวรรคแรกได
หมวด 10
ผลการศึกษา

ขอ 58

ขอ 59

ผลการศึกษา หมายความถึง ผลรวมของการทดสอบ การทําแบบฝกหัดการเขียนรายงาน การสอบ
การฝกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ตามที่อาจารยผูสอนกําหนด ผลการสอบ
วิทยานิพนธ และวิชาการคนควาอิสระ
ผลการศึกษาตามความในขอ 58 มีรายละเอียดดังนี้
(1) หมวดวิชาตาง ๆ ซึ่งระบุไวในหลักสูตร แสดงผลการศึกษาออกเปน ขั้นต าง ๆ และมี
คาเฉลี่ยตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้
A
AB+
B
BC+
C
CD
F
W
I

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.0
0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Excellent (ดีเยี่ยม)
Very good (ดีมาก)
Good (ดี)
Fairly good (ดีพอใช)
Almost good (เกือบดี)
Fair (พอใช)
Almost Fair (เกือบพอใช)
Poor (ไมพอใช)
Very poor (ใชไมได)
Failure (ตก)
Withdrawal (เพิกถอน)
Incomplete (ผลการศึกษาไมสมบูรณ)
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S
U
AU
P
IP
T
TR

หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Satisfactory (พอใจ)
Unsatisfactory (ไมพอใจ)
Audit (รวมฟง)
Pass (ผาน)
In Progress (อยูระหวางดําเนินการ)
Terminated (ใหยุติ)
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 หรือวิชาอื่นตามประกาศของสถาบันที่ใชวิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากที่
ระบุไวในขอ 58 ใหแสดงผลการศึกษาดังนี้
ในกรณีผลการศึกษา “S” บันทึกผลการศึกษาเปน “S”

ขอ 60

ในกรณีผลการศึกษา “U” บันทึกผลการศึกษาเปน “U”
(5) วิชาการคนควาอิสระ 3 หนวยกิต ใหแสดงผลการศึกษาและคํานวณแตมเฉลี่ยเชนเดียวกับ
รายวิชาปกติ
อาจารยผูสอนมีหนาที่รับผิดชอบในการใหผลการศึ กษาของแตละวิชา โดยจะตองใหผล
การศึ ก ษาแก นั กศึ ก ษาภายใน 30 วั น นับจากวัน สุด ท ายของการสอบตามประกาศปฏิทิน
การศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น ๆ กรณีสอนแบบปกติ หรือนับจากวันสอบไลวิชา
นั้น ๆ กรณีสอนแบบ Block Course หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
ใหอธิการบดีดําเนินการตาม ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยมาตรการการสงผลการศึกษา
การใหผลการศึกษา “I” เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนใหถือ
วาไมมีการสงผลการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบและอาจารยผูสอนไมใหผลการศึกษาใหถือวามีผล
การศึกษาเปน “F”
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ขอ 61
ขอ 62

ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม อธิการบดีโดยคําแนะนําของรองอธิการบดี
ฝายวิชาการและคณบดีคณะที่เปดสอนวิชานั้น อาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณา
ใหผลการศึกษาวิชาที่ไมไดสงผลการศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตวิชาหนึ่งวิชาใดจะตองมีเวลาเรียนวิชานั้นไมนอย
กวารอยละ 80 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นใหถือวามีผลการศึกษาเปน “F”
ในกรณีที่ไดผลการศึกษาเปน “I”นักศึกษาจะตองทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสิน้ ภายใน 60
วัน นับจากวันที่อาจารยสงผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ มิฉะนั้น ใหถือเปน “F” เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะขยายเวลาไดไมเกิน 30 วัน
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม รองอธิการบดี โดยคําแนะนําของคณบดี
ของคณะที่เปดสอนวิชานั้น อาจขยายเวลาการแกผลการศึกษา “I”ออกไปอีกไดเปนรายกรณี
โดยนักศึกษาตองมีเหตุจําเปน ดังนี้

ขอ 63
ขอ 64

(1) กรณีเจ็บปวยของนักศึกษาโดยตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
(2) กรณีไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนการสอบไลประจําภาค และคณะจัดใหไปสอบภาค
การศึกษาอื่น ซึ่งเลยกําหนดการแกผลการศึกษา “I” ของภาคที่ขอเลื่อน
ในกรณีที่นักศึกษาทุจริตในการสอบไล ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยวินัยนักศึกษา ใหผลการศึกษาวิชานั้นเปน “F”
การคํานวณแตมเฉลี่ยในแตละภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการศึกษาของทุกวิชาที่ได
ลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิต ในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเวนวิชาในหมวดเสริมพื้นฐาน
และวิชาอื่น ๆ ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตรหรือตามประกาศของสถาบัน
หมวด 11
การสอบประมวลความรู

ขอ 65

ขอ 66

นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะสอบประมวลความรู(Comprehensive Examination)ไดก็
ตอเมื่อไดศึกษาวิชาหลักและ/หรือวิชารหัส 600 ในกรณีที่กําหนดเปนวิชาบังคับตามหลักสูตร
หรือวิชาอื่น ๆ ตามประกาศของคณะ ครบถวนแลว คิดเปนแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ระดั บ ปริ ญ ญาโทยั ง ไม ท ราบผลการศึ ก ษาครบถ ว นคณบดี อ าจ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห นั ก ศึ ก ษาผู นั้ น มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบประมวลความรู ( Comprehensive
Examination)ไดเปนรายกรณี
ในกรณี ที่ทราบผลการศึกษาครบถ วนแล ว แตมเฉลี่ยสะสมไม ถึง 3.00 หรือไม
เปนไปตามขอบังคับที่กําหนดไว ใหถือวาการสอบประมวลความรูนั้นเปนโมฆะ
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ขอ 67

ขอ 68

ขอ 69

ในการสอบประมวลความรู(Comprehensive Examination) หากการสอบแบงออกเปนหลาย
หมวด หากนักศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหนึ่ง ในการสอบครั้งตอไป คณะอาจใหสอบ
เฉพาะหมวดที่ สอบตกได
นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ระดั บ ปริ ญ ญาโท จะมี สิ ท ธิ ส อบปากเปล า เมื่ อ สอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ไดผานแลว ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวล
ความรู(Comprehensive Examination)และสอบปากเปลา
ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวล
ความรู(Comprehensive Examination) สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สอบขั้นตน
(Preliminary Examination) สอบปากเปลา (Oral Examination) หรือการสอบอยางอื่นที่
นอกเหนือจากการสอบรายวิชา ผูมีสิทธิสอบจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ
หรือ ตามประกาศของคณะ
หมวด 12
กรรมการสอบประมวลความรู

ขอ 70
ขอ 71
ขอ 72
ขอ 73
ขอ 74

ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ ประมวล
ความรู สอบปากเปลา สอบคุณสมบัติ หรือสอบขั้นตน หรือการสอบอื่นใดตามประกาศของคณะ
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 70 ใหประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่น
รวมกันไมนอยกวา 3 คน สวนกรรมการสอบปากเปลาแตละชุดตองมีจํานวนไมนอยกวา 2 คน
การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการใหถือคะแนนเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันให
ประธานออกคะแนนเสียงชี้ขาด
คณบดีอาจเปลี่ยนคณะกรรมการสอบประมวลความรูตามขอ 70 ไดตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เปนการศึกษาระดับปริญญาเอก การปฏิบัติตามขอ 70 ถึงขอ 73 แหงขอบังคับนี้ให
เปนไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของแตละหลักสูตร
หมวด 13
สภาพรอพินิจและการสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ 75

นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะอยูในสภาพรอพินิจเมื่อผลการศึกษารวม
ของทุกวิชาเมื่อสิ้นภาคนั้น ๆ (ยกเวนภาคฤดูรอน) คิดเปนแตมเฉลี่ยสะสมไดต่ํากวา 2.70
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ขอ 76

นักศึกษาจะสิ้นสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

สําเร็จการศึกษา
ตาย
ยื่นใบลาออกและไดรับอนุมัติจากคณบดี
คะแนนรวมของวิชาที่ลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตในภาคหนึ่งภาคใดตั้งแต 9 หนวยกิต
ขึ้นไป คิดเปนแตมเฉลี่ยไดต่ํากวา 2.00 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ระดับปริญญาโทหรือต่ํากวา 2.50 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(5) อยูในสภาพรอพินิจ 2 ภาคการศึกษา ติดตอกัน ยกเวนภาคฤดูรอน
(6) ไมลงทะเบียนเขาเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา
ยกเวนภาคฤดูรอน โดยมิไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาพักการศึกษา ยกเวนในกรณีที่อยูใน
ระหวางรอสอบประมวลความรู หรือสอบปากเปลา
(7) หมดอายุความการเปนนักศึกษาในกรณีดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลา 3 ป
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศึกษาไมสําเร็จในระยะเวลา 3 ป
ระดับปริญญาโทศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลา 5 ป
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ รั บ ผู สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาโทเข า ศึ ก ษาต อ ศึ ก ษาไม สํ า เร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 6 ป
ระดับปริญญาเอกที่รับผู สํา เร็จ ปริญญาตรีเ ขาศึกษาตอ ศึกษาไม สํา เร็จ ภายใน
ระยะเวลา 8 ป
การนับเวลาดังกลาว ใหนับจากวันเปดภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม อธิการบดีโดยคําแนะนําของรองอธิการบดี
และคณบดีคณะที่นักศึกษาผูนั้นเขาศึกษา อาจสั่งการใหขยายระยะเวลาการศึกษาตามความใน
วรรคแรกไดโดยมีเงื่อนไขตามที่สถาบันกําหนด
(8) สถาบันสั่งใหลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามนัยแหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษาหรือตามระเบียบสถาบัน
(9) ในการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท เมื่อลงทะเบียนเขาเรียน
เพื่อหนวยกิตมาแลว เกินขอกําหนดขั้นต่ําที่จะตองศึกษาตามหลักสูตร 9 หนวยกิต และ
ไดผลการศึกษาของทุกวิชา คิดเปนแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ในการคิดหนวยกิต หาก
มีการลงทะเบียนซ้ําตามความในขอ 21 แหงขอบังคับนี้ใหนับหนวยกิตเพียงครั้งเดียว
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ขอ 77

(10) ในการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตมาแลวครบถวน ตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นและไดผลการศึกษาของวิชาดังกลาวคิดเปนแตม
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00
(11) สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/หรือสอบขั้นตน (Preliminary
Examination) ในกรณีที่กําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไมผานตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในขอกําหนดของหลักสูตรหรือตามประกาศของคณะ
(12) ไมเ สนอหั ว ข อ และเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตามข อ 27แห ง
ขอบังคับฯนี้
(13) ไมลงทะเบียนวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 31แหงขอบังคับฯนี้
นักศึกษาสมทบ สิ้นสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแตละวิชาที่ไดลงทะเบียนใน
แตละภาคการศึกษา เวนแตในกรณีที่นักศึกษาสมทบไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเพื่อลงทะเบียน
เขาเรียนตามขอตกลงพิเศษระหวางสถาบันและสถาบันอื่น
หมวด 14
การสําเร็จการศึกษา

ขอ 78

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตไดก็ตอเมื่อ

ขอ 79

(1) ศึกษาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตร
(2) ไดผลการศึกษาคิดเปนแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันไดก็ตอเมื่อ
(1) มีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ และ/หรือความรูพิเศษอยางอื่น ตาม
มาตรฐานที่สถาบันกําหนดการยกเวนความในวรรคแรกใหเปนไปตามขอกําหนดของ
หลักสูตรหรือประกาศของสถาบัน
(2) ศึกษาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตร และไดผลการศึกษาของทุกวิชาที่ลงทะเบียน
เขาเรียนเพื่อหนวยกิต ตามหลักสูตรคิดเปนแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ในการนับ
หนวยกิตและคํานวณแตมเฉลี่ยสะสมจะไมนับวิชาตามที่ระบุไวในขอ 79 (1)
(3) ไดผลการศึกษาของวิชาหลัก และ/หรือวิชารหัส 600 ในกรณีที่กําหนดไวเปนวิชาบังคับ
ตามหลักสูตร คิดเปนแตมเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 3.00 เวนแตจะมีประกาศของสถาบัน
ยกเวนขอกําหนดในวรรคนี้
(4) สอบประมวลความรูในกรณีที่กําหนดไวในหลักสูตรและ/หรือสอบอยางอื่นตามขอ 69
ไดผล “P”
(5) สอบปากเปลา ในกรณีที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดผล “P”
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ขอ 80

(6) กรณีที่นักศึกษาเรียนแผน ก สอบวิทยานิพนธ ไดผล “S” และสงวิทยานิพนธ แลวตาม
ขอ 42 แหงขอบังคับนี้
(7) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพตามขอ 41 แหงขอบังคับนี้
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันไดก็ตอเมื่อ
(1) สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบัน
กําหนด
(2) ศึกษาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรซึ่งในการนับหนวยกิตจะนับหนวยกิต ตามที่
ระบุไวในขอ 80 (1) ดวยมิได แตอาจนับรวมหนวยกิตสําหรับระดับปริญญาโทเปนสวน
หนึ่งของหนวยกิตสําหรับระดับปริญญาเอกไดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
(3) ไดผลการศึกษาของทุกวิชาที่ลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตตามหลักสูตรคิดเปนแตม
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
(4) สอบคุณสมบัติและ/สอบขั้นตน ในกรณีที่กําหนดไวในหลักสูตรไดผล “P”
(5) สงวิทยานิพนธ ตามความในขอ 42 แหงขอบังคับนี้
(6) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพตาม ขอ 41 แหงขอบังคับฯนี้
หมวด 15
การขออนุมัตปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา

ขอ 81

นักศึกษาจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
จากสภาสถาบัน เมื่อไดปฏิบัติครบถวน ตามขอกําหนดตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติครบถวนตามขอกําหนดการศึกษาในหมวด 14
(2) ชํ า ระหนี้ สิ น ทั้ ง หมดและ/หรื อ ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี อื่ น ๆ ที่ มี อ ยู ต อ สถาบั น ในฐานะ
นักศึกษาสามัญเปนที่เรียบรอยแลว
(3) ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่สถาบันกําหนดครบถวนแลว
(4) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือไดรับโทษทางวินัยของนักศึกษา
หมวดที่ 16
การประกันคุณภาพของหลักสูตร

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 นั ก ศึ ก ษาที่ขึ้ น ทะเบี ย นก อนภาคการศึ ก ษาที่ 1 ป ก ารศึก ษา 2550 ให นํ า ข อ บั งคั บ สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร ว าด ว ยการศึก ษา พ.ศ.2541 และแก ไ ขเพิ่ม เติ มโดยขอ บั งคั บ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา (ฉบับที่ 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 และที่แกไขเพิ่มเติม จนกวาจะครบวาระ

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นายกสภาสถาบัน

