ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐
____________
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ โดยสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบัง คับนี เ้ รี ยกว่า “ข้ อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับสาหรับการจัดการศึกษากับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาตังแต่
้ ปีการศึกษา
๒๕๔๘ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก “ข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ว่า ด้ ว ยการจัด การศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” และให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ดุษฎีนิพนธ์” หมายถึง วิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของบัณฑิตวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่จดั การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ ารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว
“นายทะเบียน” หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ มีหน้ าที่ จดั ทาและเก็บรักษาทะเบียน
นักศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ข้ อ ๕ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อ
คาสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ใ้ ห้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑
บัณฑิตวิทยาลัย
____________
ข้ อ ๖ ให้ จดั ตังบั
้ ณฑิตวิทยาลัยขึ ้นในมหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ข้ อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์ให้ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริ มวิชาการและ
วิชาชีพชันสู
้ ง ทาการสอน วิจยั ให้ บริการทางวิชาการแก่สงั คม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมวด ๒
คณะกรรมการและคณะกรรมการโครงการ
_______________
ข้ อ ๘ ให้ อธิการบดีแต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้ วย อธิการบดีหรื อ
รองอธิ ก ารบดีที่ อธิ การบดี ม อบหมาย เป็ นประธาน รองอธิ การบดี หรื อผู้ช่ว ยอธิ การบดี ที่อ ธิ ก ารบดี
มอบหมายคนหนึ่ ง เป็ นรองประธาน ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ จ านวนสามคน คณบดี บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และ
ผู้อานวยการโครงการตามข้ อ ๑๑
ให้ หวั หน้ าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๙ ให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) วางนโยบายและกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานของบัณ ฑิตวิ ทยาลัยให้ สอดคล้ อ งกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๓) ส่ง เสริ ม งานวิ จัย งานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และทะนุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
(๔) พิจารณาหลักสูตรและการเปิ ดสอนของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๕) วางระเบีย บและข้ อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับการบริ ห ารและด าเนิน งานของบัณ ฑิต วิท ยาลัย ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

(๖) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
ในบัณฑิตวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย
(๗) แต่งตังคณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการเที
้
ยบโอนผลการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
(๘) ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(๙) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรื อตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๑ ในแต่ละโครงการ ให้ มีคณะกรรมการโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประกอบด้ วย
(๑) ผู้อานวยการโครงการ เป็ นประธาน
(๒) อาจารย์ประจา จานวนไม่เกินหกคน เป็ นกรรมการ
ให้ ผ้ อู านวยการโครงการ เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๑๒ ให้ คณะกรรมการโครงการ มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปตามคุณภาพ และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(๒) ดาเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ าศึกษาในโครงการ
(๓) บริ หารงานโครงการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด
(๔) ดาเนินการด้ านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๓
บททัว่ ไป
_____________
ข้ อ ๑๓ ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท
(ก) เป็ นผู้ส าเร็ จ การศึก ษาขัน้ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่า จากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(ข) มีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง
(ก) เป็ นผู้ส าเร็ จ การศึก ษาขัน้ ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่า จากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(ข) มีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก

(ก) เป็ นผู้ส าเร็ จ การศึก ษาขัน้ ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่า จากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อ
(ข) เป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั น้ ปริ ญ ญาตรี เกี ย รติ นิ ย มจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ในกรณี ที่ คุณ สมบัติ มิ ไ ด้ เ ป็ นไปตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้ ว แต่ก รณี ต้ อ งถูก ถอน
สถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ ๑๔ วิธีการรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
(๑) การรั บสมัครนักศึกษา ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
(๒) บัณฑิตวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการโครงการอาจรับนักศึกษาสมทบจากถาบันการศึกษา
อื่นที่เข้ าศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัยได้ เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตน
สังกัด ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามระเบียบ และข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๓) บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย หรื อ คณะกรรมการโครงการอาจรั บ บุค คลภายนอกที่ ไ ม่ใ ช่นัก ศึก ษา
ลงทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าโดยไม่ นับ หน่ ว ยกิ ต ได้ ทัง้ นี ใ้ ห้ เป็ นไปตามระเบี ย บ และข้ อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๕ การขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ดิ งั นี ้
(๑) ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นนักศึกษาจะมี สถานภาพเป็ นนักศึกษาต่อเมื่อได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าเป็ นนักศึกษาในหลักสูตรใด ต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึ กษาใน
หลักสูตรนัน้
ข้ อ ๑๖ การแบ่งประเภทนักศึกษาให้ แบ่งดังนี ้
(๑) การจัดการศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็ นสองประเภท
(ก) นักศึกษาเต็มเวลา เรี ยนในเวลาราชการ
(ข) นักศึกษาเต็มเวลา เรี ยนนอกเวลาราชการ
(๒) การรับเข้ าศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็ นสองประเภท
(ก) นักศึกษาสามัญ คือ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเข้ าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
(ข) นักศึกษาสมทบ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้ าศึกษาเป็ นรายวิชา หรื อทาการวิจยั
โดยไม่รับประกาศนียบัตร หรื อปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา ตาม (๑) หรื อ (๒) ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ ๑๗ ระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป็ นระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษา
แบ่งออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

และการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ กาหนดระยะเวลา และจานวนหน่วยกิต โดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงได้ กับ
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ ๑๘ การคิดหน่วยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่าสิบห้ าชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับหนึง่ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับหนึง่ หน่วยกิต
(๓) การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่าสี่สิบห้ าชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับหนึง่ หน่วยกิต
(๔) การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย ที่ใช้ เวลาทาโครงงานหรื อ
กิจกรรมนันไม่
้ น้อยกว่าสี่สิบห้ าชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับหนึง่ หน่วยกิต
(๕) การค้ นคว้ าอิสระหรื อภาคนิพนธ์ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้ าชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับหนึง่ หน่วยกิต
(๖) วิทยานิพนธ์ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้ าชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่
เท่ากับหนึง่ หน่วยกิต
หมวด ๔
หลักสูตรการศึกษา
______________
ข้ อ ๑๙ โครงสร้ างหลักสูตร
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวม ตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่หน่วยกิต
(๒) ปริ ญ ญาโท ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลัก สูต รไม่น้ อ ยกว่ า สามสิ บ หกหน่ ว ยกิ ต
โดยแบ่งการศึกษาเป็ นสองแผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี ้
แบบ ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั
หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่ เน้ นการศึกษางานรายวิช า โดยไม่ต้องทาวิทยานิพ นธ์
แต่ต้องมีการค้ นคว้ าอิสระ หรื อภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต และไม่เกินหกหน่วยกิต

(๓) ปริ ญ ญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ นสองแบบ โดยเน้ นการวิจัยเพื่ อพัฒ นานัก วิชาการ และ
นักวิชาชีพชันสู
้ ง คือ
แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาดุษฎี นิพนธ์ ที่ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั
หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี ้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปด
หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสอง
หน่วยกิต
ทังนี
้ ้ ดุษฎีนิพนธ์แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ ที่มีคณ
ุ ภาพสูง และ
ก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่าสามสิบหก
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปด
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่หน่วยกิต
ทังนี
้ ้ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ ๒.๒ จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ ๒๐ การประเมินผลการศึกษา ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ข้ อ ๒๑ การรับและเทียบโอนหน่วยกิต ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วยการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๕
การลงทะเบียนและระยะเวลาศึกษา
_____________
ข้ อ ๒๒ การลงทะเบียนเรี ยนและระยะเวลาศึกษา ให้ ลงทะเบียนได้ ไม่เกินสิบห้ าหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินเก้ าหน่วยกิตในภาคฤดูร้อน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(๑) ระยะเวลาศึกษา
(ก) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิ ตชัน้ สูง ให้ ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน
สามปี การศึกษา
(ข) ปริญญาโท ให้ ใช้ เวลาศึกษาไม่เกินห้ าปี การศึกษา

(ค) ปริ ญญาเอก ผู้ที่สาเร็ จปริ ญญาตรี เกี ยรตินิยมแล้ วเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก
ให้ ใช้ เวลาศึกษาไม่เกินแปดปี การศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็ จปริ ญญาโทแล้ วเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก
ให้ ใช้ เวลาศึกษาไม่เกินหกปี การศึกษา
(๒) กาหนดวัน และวิธี การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้ เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๓) การลงทะเบี ย นเรี ย น รายวิ ช าจะสมบูร ณ์ เ มื่ อ นัก ศึก ษาได้ ช าระเงิ น ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(๔) นักศึก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทะเบีย นเรี ยนรายวิช าโดยสมบูรณ์ ใ นภาคการศึกษาใดภายในสอง
สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานัน้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิ
จากบัณฑิตวิทยาลัย หรื อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๕) นักศึกษาต้ องได้ รับอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา ถ้ ารายวิชา
ในหลักสูตรมีข้อกาหนดว่าต้ องเรี ยนรายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้ องเรี ยนและสอบได้ รายวิชาที่กาหนดไว้
ก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชานันได้
้
หมวด ๖
การลาพักการเรี ยน
_____________
ข้ อ ๒๓ การลาพักการเรี ยน
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้ องขออนุมัติลาพักการเรี ยนต่อบัณฑิตวิทยาลัย หรื อสานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน แล้ วแต่กรณีได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(ก) ได้ รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อได้ รับทุนอื่นใด ซึ่ง มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(ข) เจ็บป่ วยจนต้ องพักรักษาตัวเป็ นเวลานานเกินกว่าร้ อยละยี่สิบของเวลาเรี ยนทังหมด
้
ในภาคการศึกษานันตามค
้
าสัง่ แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อสถานพยาบาลเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(ค) นักศึกษามีความจาเป็ นส่วนตัว อาจยื่นคาร้ องขอลาพักการเรี ยนได้ ถ้าได้ ลงทะเบีย น
เรี ยนในมหาวิทยาลัยมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าหนึง่ ภาคการศึกษา
(๒) การลาพักการเรี ยน นักศึกษาต้ องยื่นคาร้ องต่อบัณฑิตวิทยาลัย หรื อสานักส่งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน แล้ วแต่กรณี ภายในสัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
(๓) การลาพักการเรี ยนให้ อนุมัติได้ ครัง้ ละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้ านักศึกษายังมีความ
จาเป็ นต้ องขอพักการเรี ยนต่อไปอีก ให้ ยื่นคาร้ องขอลาพักใหม่
(๔) ในกรณี ที่ นัก ศึก ษาได้ รั บ อนุมัติใ ห้ ล าพัก การเรี ย น ให้ นับ ระยะเวลาที่ ล าพัก รวมอยู่ใ น
ระยะเวลาการศึกษาด้ วย

(๕) ในระหว่างที่ได้ รับอนุมัติให้ ลาพักการเรี ยน นัก ศึกษาต้ องชาระเงิน เพื่อรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนันจะถู
้ กพักสถานภาพนักศึกษา
(๖) นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการเรี ยน จะกลับเข้ าเรี ยนต้ องแจ้ งให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย หรื อ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ แล้ วแต่กรณีไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนการลงทะเบียน
หมวด ๗
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
_____________
ข้ อ ๒๔ นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ต้ อง
เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร และต้ องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
ข้ อ ๒๕ การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
(๑) นักศึกษาที่เรี ยนตามหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๑
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพ นธ์ ที่ม หาวิ ทยาลัยแต่ง ตัง้ และผลงานวิทยานิพ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บการตีพิ ม พ์ หรื อ อย่า งน้ อ ย
ดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่วนหนึ่งของผลงาน ได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
(๒) นักศึกษาที่เรี ยนตามหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒
ศึกษารายวิช าครบถ้ วนตามที่ กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้ องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ ย
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า พร้ อมทังเสนอวิ
้
ทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่า ขัน้ สุด ท้ า ย โดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย แต่ง ตัง้ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่วนหนึ่งของผลงาน ได้ รับ
การยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
(๓) นักศึกษาที่เรี ยนตามหลักสูตร แผน ข
(ก) ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้ องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า
(ข) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ วยข้ อเขียน
และ/หรื อ ปากเปล่าในสาขาวิชานัน้
ข้ อ ๒๖ การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
(๑) นักศึกษาที่เรี ยนตามหลักสูตร แบบ ๑ ต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) สอบผ่ า นภาษาต่า งประเทศอย่ า งน้ อ ย ๑ ภาษา ตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

(ข) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผู้มีสิทธิ ขอทา
ดุษฎีนิพนธ์
(ค) เสนอดุษฎีนิพนธ์
(ง) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งจะต้ อง
ประกอบไปด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
(จ) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้
ผลงานหรื อ ส่วนหนึ่ง ของผลงานได้ รั บ การยอมรั บให้ ตีพิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ทางวิช าการที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
(ฉ) เสนอขอจบการศึกษาต่อคณะกรรมการ
(๒) นักศึกษาที่เรี ยนตามหลักสูตร แบบ ๒ ต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนเหมื
้
อนแบบ ๑ และจะต้ อง
ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้ องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า เป็ นขันตอนแรก
้
หมวด ๘
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
___________
ข้ อ ๒๗ การทาวิทยานิพนธ์( Thesis ) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
(๑) นักศึกษาเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ พร้ อมเค้ าโครงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
เห็นชอบแล้ ว จึงจะสามารถดาเนินการได้ และให้ อาจารย์ที่ปรึกษารายงานหัวข้ อพร้ อมเค้ าโครงโดยย่อให้
ผู้อานวยการโครงการทราบ เพื่อสรุปนาเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ
(ก) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก ต้ องเป็ นอาจารย์ประจามีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิช าการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรื อ
สาขาวิช าที่ สัม พันธ์ กัน และต้ องมี ประสบการณ์ ใ นการทาวิจัย ที่ มิ ใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่ อรั บ
ปริญญา
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั
ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) อาจารย์ผ้ ูสอบวิทยานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้ องมีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อ เป็ นผู้ด ารงต าแหน่ง ทางวิ ช าการไม่ต่ า กว่า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านัน้ หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ข้ อ ๒๘ การทาดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(๑) นักศึกษาที่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จึงจะ
สามารถขอทาดุษฎีนิพนธ์ (ในบางโครงการที่มีการสอบวัดคุณสมบัติแยกเนื ้อหาเป็ นสองส่วน นักศึกษาที่
สามารถสอบผ่านในส่วนแรกแล้ ว สามารถขอทาดุษฎีนิพนธ์ก่อนการสอบส่วนที่สองได้ )
(๒) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ผู้ ที่ เ รี ยนตามหลั ก สู ต รแบบ ๒ จะมี สิ ท ธิ ส อบวั ด คุ ณ สมบั ติ ( Qualifying
Examination) เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้ องได้ รับระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า และจะต้ องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่าง
น้ อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ข) การสอบวัดคุณ สมบัติ ให้ มี คณะกรรมการประเมิ นผลการสอบวัด คุณสมบัติ
ซึ่ง บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย นาเสนอให้ อธิ การบดีแต่ง ตัง้ และในแต่ล ะหลัก สูตรอาจแบ่ง เนื อ้ หาที่ จ ะใช้ สอบ
ออกเป็ นสองส่วนก็ได้ และให้ สอบทีละส่วน หรื อจะเป็ นการสอบในเนื ้อหาทังหมดครั
้
ง้ เดียวก็ได้
(๓) นักศึกษาจะต้ องเสนอหัวข้ อดุษฎีนิพนธ์ และเค้ าโครงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเห็นชอบแล้ ว จึงจะสามารถดาเนินการได้
เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเห็นชอบหัวข้ อดุษฎี นิพนธ์ ของนักศึกษาแล้ วให้ รายงานหัวข้ อพร้ อมเค้ า
โครงโดยย่อให้ ผ้ อู านวยการโครงการทราบ เพื่อสรุปนาเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(๔) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ แบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ
(ก) อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพ นธ์ หลัก ต้ องเป็ นอาจารย์ประจามีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิช าการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรื อ
สาขาวิช าที่ สัม พันธ์ กัน และต้ องมี ประสบการณ์ ใ นการทาวิจัย ที่ มิ ใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่ อรั บ
ปริญญา
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจา หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๕) อาจารย์ผ้ สู อบดุษฎีนิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้ องมีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อ เป็ นผู้ด ารงต าแหน่ง ทางวิ ช าการไม่ต่ า กว่า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านัน้ หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้ อ ๒๙ การประชุมทางวิชาการที่จะเสนอบทความวิทยานิพนธ์ต้องมีลกั ษณะดังนี ้
(๑) เป็ นการประชุม ทางวิช าการ (Symposium หรื อ Conference) ที่หน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชนที่ได้ รับการรับรองจัดขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ หรื อนวัตกรรมใหม่
เรื่ อง (Field) ของการจัดประชุมทางวิชาการนันจะต้
้
องครอบคลุมหัวข้ อ (Topic) ของวิทยานิพนธ์ ที่จะ
นาเสนอด้ วย

(๒) เป็ นการประชุมทางวิชาการที่มีการกาหนดวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอน และประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้ รับรู้โดยทัว่ กัน
(๓) การประชุม ที่ ม หาวิทยาลัยเป็ นผู้จัด ต้ องมี บุคคลภายนอกเข้ าร่ วมฟั ง และมี รายงานการ
ประชุม (Proceeding)
(๔) มี สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการที่ น าเสนอผลงานทางวิ ช าการที่ มี ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ ก ลั่น กรอง ( Peer
Review)
บทความวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ รั บ การน าเสนอจะอยู่ใ นสิ่ ง ตี พิ ม พ์ ห ลัก หรื อ สิ่ ง ตี พิ ม พ์ เ สริ ม ก็ ไ ด้
(Supplement)
ผู้นาเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ในการประชุมทางวิชาการ นอกเหนือจากสิ่งพิมพ์แล้ วจะต้ อง
น าเสนอผลงานในรู ป แบบนิ ท รรศการ (Poster Presentation) หรื อ ให้ การบรรยายสรุ ป (Oral
Presentation) ในการประชุมทางวิชาการนันด้
้ วย
ข้ อ ๓๐ การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(๑) ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยให้ การรับรอง
โดยมีเกณฑ์ดงั นี ้
(ก) เป็ นวารสารทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สม่าเสมอ (Regular Printing)
(ข) มีแบบกาหนดชัดเจน (ตามที่วารสารกาหนด)
(ค) มีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
(๒) เนื อ้ หาของวิ ท ยานิ พ นธ์ และดุษ ฎี นิพ นธ์ จะต้ อ งเรี ย บเรี ย งเป็ นลักษณะบทความทาง
วิช าการมี บทสรุ ป และบรรณานุก รมอย่างย่อ ความยาวของเนื อ้ หารวมบทสรุ ป และบรรณานุกรม
อย่างย่อ ไม่น้อยกว่าสิบหน้ ากระดาษ A๔
(๓) บทความที่เป็ นการเรี ยบเรี ยงมาจากวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ชื่อผู้เรี ยบเรี ยงคนแรกจะ
เป็ นชื่อของผู้ทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ชื่อผู้เรี ยบเรี ยงคนที่สองจะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก (Corresponding Auther)
(๔) ในกรณีที่ผลงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ยงั ไม่ได้ รับการตีพิมพ์ แต่มีจดหมายตอบรับ
จากผู้มีอานาจลงนามของวารสารวิชาการ ยืนยันการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ นกั ศึกษาสามารถนามา
เป็ นหลักฐานการขอจบการศึกษาได้ แต่การอนุมตั ผิ ลการสาเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจะอนุมตั ิผล
ภายหลังจากวันที่ที่วารสารทางวิชาการ ได้ ถกู ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ ว
ข้ อ ๓๑ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการตีพิมพ์ผลงาน การนาเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ
และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกลัน่ กรองผลงาน นักศึกษาเป็ นผู้รับผิดชอบ
ข้ อ ๓๒ วิทยานิพ นธ์ และดุษฎี นิพนธ์ ให้ เขี ยนเป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มี ความจ าเป็ นและมี
เหตุผ ลสมควร อาจให้ เขี ย นเป็ นภาษาอัง กฤษได้ โดยความเห็ น ชอบของบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย หรื อ
คณะกรรมการโครงการ

ข้ อ ๓๓ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เป็ นของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๔ หลักสูตรที่กาหนดให้ มีการค้ นคว้ าอิสระ หรื อภาคนิพนธ์ที่มี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิ ต และไม่เ กิ นหกหน่วยกิ ต การก าหนดขัน้ ตอนและแนวทางการศึก ษาให้ เ ป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการโครงการกาหนด และประกาศให้ นกั ศึกษาทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

