
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
____________ 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๔๘ โดยสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา อาศยั
อ านาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐” 
 

ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัส าหรับการจดัการศกึษากบันกัศกึษาท่ีเข้าศึกษาตัง้แต่ปีการศกึษา 
๒๕๔๘  เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘” และให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
 

 ข้อ ๔  ในข้อบงัคบันี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “บณัฑิตวิทยาลยั” หมายถึง บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการศกึษาในแตล่ะหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
 “หลกัสตูร” หมายถึง หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “ดษุฎีนิพนธ์” หมายถึง วิทยานิพนธ์ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บคุคลท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ให้ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
ของบณัฑิตวิทยาลยั หรือหนว่ยงานท่ีจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 “นกัศกึษา” หมายถึง ผู้ เข้ารับการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
ท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาเรียบร้อยแล้ว 
 “นายทะเบียน” หมายถึง ผู้ ท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมายให้มีหน้าท่ีจดัท าและเก็บรักษาทะเบียน
นกัศกึษา 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 



 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสัง่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันีใ้ห้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบัประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

หมวด ๑ 
บณัฑิตวิทยาลยั 
____________ 

 
 ข้อ ๖  ให้จดัตัง้บณัฑิตวิทยาลยัขึน้ในมหาวิทยาลยัเป็นหนว่ยงานท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ 
  

 ข้อ ๗ บณัฑิตวิทยาลยั มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชัน้สงู ท าการสอน วิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม และทะนบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการโครงการ 

_______________ 
 

 ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ประกอบด้วย อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน รองอธิการบดีหรือผู้ ช่วยอธิการบดีท่ีอธิการบดี
มอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธาน ผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
ผู้อ านวยการโครงการตามข้อ ๑๑ 
 ให้หวัหน้าส านกังานเลขานกุารบณัฑิตวิทยาลยั เป็นเลขานกุาร 
 

 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑) วางนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลยั 
 (๒)  พฒันา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคณุภาพตลอดจนควบคมุมาตรฐานการศึกษา
ของการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 (๓)  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทะนุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 
 (๔)  พิจารณาหลกัสตูรและการเปิดสอนของบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือเสนอตอ่มหาวิทยาลยั 
 (๕)  วางระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารและด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยท่ี
มหาวิทยาลยัมอบหมาย 



 (๖)  พิจารณาเสนอเก่ียวกบัการด ารงต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ
ในบณัฑิตวิทยาลยัตอ่มหาวิทยาลยั 
 (๗)  แตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดบับณัฑิตศกึษา 
 (๘)  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 (๙)  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของบณัฑิตวิทยาลยัหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  

 ข้อ ๑๐ การประชมุคณะกรรมการ ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วยประชมุ
สภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 

 ข้อ ๑๑  ในแต่ละโครงการ ให้มีคณะกรรมการโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ านวยการโครงการ เป็นประธาน 
(๒) อาจารย์ประจ า จ านวนไมเ่กินหกคน เป็นกรรมการ 
ให้ผู้อ านวยการโครงการ เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร 
 

ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการโครงการ มีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
(๑)  จดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามคณุภาพ และมาตรฐานของมหาวิทยาลยั 
(๒)  ด าเนินการสรรหา และคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าศกึษาในโครงการ 
(๓)  บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด 
(๔)  ด าเนินการด้านอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
บททัว่ไป 

_____________ 
 

  ข้อ ๑๓ ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
(๑) หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรปริญญาโท 

(ก) เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง 

(ข) มีคณุสมบตัอ่ืินตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
(๒) หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

(ก) เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง 

(ข) มีคณุสมบตัอ่ืินตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
(๓) หลกัสตูรปริญญาเอก 



(ก) เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และมีคณุสมบตัอ่ืินตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด หรือ 

(ข) เป็นผู้ ส าเ ร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง และมีคณุสมบตัอ่ืินตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ในกรณีท่ีคุณสมบัติ มิได้เป็นไปตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ต้องถูกถอน
สถานภาพการเป็นนกัศกึษา 
 

ข้อ ๑๔ วิธีการรับเข้าเป็นนกัศกึษา 
(๑) การรับสมัครนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 
(๒) บณัฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการโครงการอาจรับนกัศึกษาสมทบจากถาบนัการศึกษา      

อ่ืนท่ีเข้าศกึษารายวิชากบัมหาวิทยาลยัได้ เพ่ือน าหน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัท่ีตน
สงักดั ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั 

(๓) บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการโครงการอาจรับบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นักศึกษา 
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ทัง้นี ใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๕ การขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา ให้นกัศกึษาปฏิบตัดิงันี ้
(๑) ผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเม่ือได้ขึน้ทะเบียนเป็น

นกัศกึษาตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
(๒) ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้าเป็นนกัศึกษาในหลักสูตรใด ต้องขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใน

หลกัสตูรนัน้ 
 

ข้อ ๑๖ การแบง่ประเภทนกัศกึษาให้แบง่ดงันี ้
(๑) การจดัการศกึษา นกัศกึษาบณัฑิตศกึษาแบง่เป็นสองประเภท 

(ก) นกัศกึษาเตม็เวลา  เรียนในเวลาราชการ 
(ข) นกัศกึษาเตม็เวลา  เรียนนอกเวลาราชการ 

(๒) การรับเข้าศกึษา นกัศกึษาบณัฑิตศกึษาแบง่เป็นสองประเภท 
(ก) นกัศึกษาสามญั คือ ผู้สมคัรท่ีผ่านการคดัเลือก และขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลยัเข้าศกึษาในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 
(ข) นกัศกึษาสมทบ คือ บคุคลท่ีมหาวิทยาลยัรับเข้าศกึษาเป็นรายวิชา หรือท าการวิจยั

โดยไมรั่บประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัรจากมหาวิทยาลยั 
 การเปล่ียนประเภทนกัศกึษา ตาม (๑) หรือ (๒) ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบณัฑิตวิทยาลยั 
  

 ข้อ ๑๗ ระบบการจัดการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จัดเป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา 
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห์ 



และการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิต โดยมีสดัส่วนเทียบเคียงได้กับ
การศกึษาภาคการศกึษาปกต ิ
  

 ข้อ ๑๘ การคดิหนว่ยกิต 
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชัว่โมงต่อภาค

การศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบัหนึง่หนว่ยกิต 
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกต ิ ให้มีคา่เทา่กบัหนึง่หนว่ยกิต 
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าชัว่โมงต่อภาคการศกึษา

ปกต ิให้มีคา่เทา่กบัหนึง่หนว่ยกิต 
(๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนัน้ไมน้่อยกวา่ส่ีสิบห้าชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบัหนึง่หนว่ยกิต 
(๕) การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าชัว่โมงต่อภาค

การศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบัหนึง่หนว่ยกิต 
(๖) วิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไมน้่อยกวา่ส่ีสิบห้าชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่

เทา่กบัหนึง่หนว่ยกิต 
 

หมวด ๔ 
หลกัสตูรการศกึษา 
______________ 

 
 ข้อ ๑๙ โครงสร้างหลกัสตูร 

(๑) ประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอด
หลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ย่ีสิบส่ีหนว่ยกิต 

(๒) ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต            
โดยแบง่การศกึษาเป็นสองแผน คือ 

แผน ก เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดงันี ้
 แบบ ก ๑  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคา่เทียบได้ไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต 

มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึน้ก็ได้ โดยไม่นบั
หนว่ยกิต แตจ่ะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

 แบบ ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต และ
ศกึษางานรายวิชาอีกไมน้่อยกวา่สิบสองหน่วยกิต 

แผน ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์          
แตต้่องมีการค้นคว้าอิสระ หรือภาคนิพนธ์ไมน้่อยกวา่สามหนว่ยกิต และไมเ่กินหกหนว่ยกิต 



(๓) ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็นสองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ และ           
นกัวิชาชีพชัน้สงู คือ 

แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท าดษุฎีนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม ่
มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึน้ก็ได้โดยไม่นบั
หนว่ยกิต แตจ่ะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ดงันี ้

แบบ ๑.๑  ผู้ เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าดษุฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่าส่ีสิบแปด
หนว่ยกิต 

แบบ ๑.๒  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าดษุฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสอง
หนว่ยกิต 

ทัง้นี ้ดษุฎีนิพนธ์แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั 
แบบ ๒  เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท าดษุฎีนิพนธ์ท่ีมีคณุภาพสูง และ

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพิ่มเตมิ ดงันี ้
แบบ ๒.๑  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าดษุฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามสิบหก

หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไมน้่อยกวา่สิบสองหน่วยกิต 
แบบ ๒.๒  ผู้ เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าดษุฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่าส่ีสิบแปด

หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ย่ีสิบส่ีหนว่ยกิต 
ทัง้นีด้ษุฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั  
 

ข้อ ๒๐ การประเมินผลการศกึษา ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย
การประเมินผลการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

ข้อ ๒๑  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  
วา่ด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
หมวด ๕ 

การลงทะเบยีนและระยะเวลาศกึษา 
_____________ 

 ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาศกึษา ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกินสิบห้าหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศกึษาปกตแิละไมเ่กินเก้าหนว่ยกิตในภาคฤดรู้อน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(๑)   ระยะเวลาศกึษา 
(ก)  ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน

สามปีการศกึษา   
(ข)   ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศกึษาไม่เกินห้าปีการศกึษา  



(ค)  ปริญญาเอก ผู้ ท่ีส าเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมแล้วเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก           
ให้ใช้เวลาศกึษาไม่เกินแปดปีการศกึษา ส่วนผู้ ท่ีส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก 
ให้ใช้เวลาศกึษาไมเ่กินหกปีการศกึษา 

(๒)  ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

(๓)  การลงทะเบียนเรียน รายวิชาจะสมบูรณ์เม่ือนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั   

 (๔) นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในสอง
สปัดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษา จะไมมี่สิทธ์ิลงทะเบียนในภาคการศกึษานัน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิ
จากบณัฑิตวิทยาลยั หรือส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(๕)  นกัศกึษาต้องได้รับอนมุตัิจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถ้ารายวิชา
ในหลกัสตูรมีข้อก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นกัศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชาท่ีก าหนดไว้
ก่อนจงึจะมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชานัน้ได้ 

 
หมวด ๖ 

การลาพกัการเรียน 
_____________ 

 
 ข้อ ๒๓ การลาพกัการเรียน 

(๑)  นักศึกษาอาจย่ืนค าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนต่อบณัฑิตวิทยาลัย หรือส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  แล้วแตก่รณีได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

(ก)  ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือได้รับทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนบัสนนุ 

(ข)  เจ็บป่วยจนต้องพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละย่ีสิบของเวลาเรียนทัง้หมด
ในภาคการศกึษานัน้ตามค าสัง่แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนตาม
กฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

(ค)  นกัศกึษามีความจ าเป็นส่วนตวั อาจย่ืนค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ถ้าได้ลงทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลยัมาแล้ว ไมน้่อยกวา่หนึง่ภาคการศกึษา 

(๒)  การลาพกัการเรียน นกัศกึษาต้องย่ืนค าร้องตอ่บณัฑิตวิทยาลยั หรือส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน แล้วแตก่รณี ภายในสปัดาห์ท่ีสามของภาคการศกึษาท่ีลาพกัการศกึษา  

(๓)  การลาพกัการเรียนให้อนุมัติได้ครัง้ละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความ
จ าเป็นต้องขอพกัการเรียนตอ่ไปอีก ให้ย่ืนค าร้องขอลาพกัใหม ่

(๔)  ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะ เวลาท่ีลาพักรวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศกึษาด้วย 



(๕)  ในระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องช าระเงิน เพ่ือรักษาสถานภาพ
นกัศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด มิฉะนัน้จะถกูพกัสถานภาพนกัศกึษา 

(๖)  นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการเรียน จะกลบัเข้าเรียนต้องแจ้งให้บณัฑิตวิทยาลยั หรือ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ แล้วแตก่รณีไมน้่อยกวา่ ๑ สปัดาห์ก่อนการลงทะเบียน 

 
หมวด  ๗ 

เกณฑ์การส าเร็จการศกึษา 
            _____________ 

 

ข้อ ๒๔ นกัศึกษาตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ต้อง
เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตร และต้องได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ 
จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเทา่ 

 

 ข้อ ๒๕  การส าเร็จการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท จะต้องปฏิบตัดิงันี ้
 (๑)   นกัศกึษาท่ีเรียนตามหลกัสตูร แผน ก แบบ ก ๑   
   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) 
 (๒)   นกัศกึษาท่ีเรียนตามหลกัสตูร แผน ก แบบ ก ๒ 
   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ีย        
ไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทัง้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชมุ (Proceeding) 
 (๓)   นกัศกึษาท่ีเรียนตามหลกัสตูร แผน ข   
 (ก)  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
ไมต่ ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน หรือเทียบเทา่ 

(ข)  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน 
และ/หรือ ปากเปลา่ในสาขาวิชานัน้ 
 

ข้อ ๒๖ การส าเร็จการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาเอกจะต้องปฏิบตัิดงันี ้
 (๑)  นกัศกึษาท่ีเรียนตามหลกัสตูร แบบ ๑ ต้องปฏิบตัดิงันี ้
   (ก) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 



   (ข) สอบผ่านการสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้ มีสิทธิขอท า
ดษุฎีนิพนธ์ 
   (ค) เสนอดษุฎีนิพนธ์ 
   (ง) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบดษุฎีนิพนธ์ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ 
   (จ) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 
   (ฉ) เสนอขอจบการศกึษาตอ่คณะกรรมการ  
 (๒)   นกัศกึษาท่ีเรียนตามหลกัสตูร แบบ ๒ ต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหมือนแบบ ๑ และจะต้อง
ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ จาก
ระบบ ๔ ระดบัคะแนน หรือเทียบเทา่ เป็นขัน้ตอนแรก 
 

หมวด ๘ 
วิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์ 

___________ 
 

ข้อ ๒๗ การท าวิทยานิพนธ์( Thesis ) ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
(๑) นกัศึกษาเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์พร้อมเค้าโครงตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

เห็นชอบแล้ว จงึจะสามารถด าเนินการได้ และให้อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานหวัข้อพร้อมเค้าโครงโดยย่อให้
ผู้อ านวยการโครงการทราบ เพ่ือสรุปน าเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบง่ออกเป็นสองประเภท คือ 
  (ก)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้  หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
  (ข)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า
กวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยั
ท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
 (๓)  อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกดงักล่าวต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาท่ี         
สมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 



ข้อ ๒๘ การท าดษุฎีนิพนธ์ (Dissertation) ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก 
(๑) นกัศึกษาท่ีสามารถสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) จึงจะ

สามารถขอท าดษุฎีนิพนธ์ (ในบางโครงการท่ีมีการสอบวดัคณุสมบตัิแยกเนือ้หาเป็นสองส่วน นกัศกึษาท่ี
สามารถสอบผา่นในสว่นแรกแล้ว สามารถขอท าดษุฎีนิพนธ์ก่อนการสอบสว่นท่ีสองได้) 

(๒)   การสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) มีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
(ก )   ผู้ ท่ี เ รียนตามหลักสูตรแบบ ๒ จะมีสิท ธิสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 

Examination) เม่ือศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร โดยจะต้องได้รับระดบัคะแนนเฉล่ีย
ไมต่ ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน หรือเทียบเท่า และจะต้องสอบผ่านภาษาตา่งประเทศอย่าง
น้อย ๑ ภาษา ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

(ข)   การสอบวัดคุณสมบัติ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัต ิ             
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอให้อธิการบดีแต่งตัง้ และในแต่ละหลักสูตรอาจแบ่งเนือ้หาท่ีจะใช้สอบ
ออกเป็นสองสว่นก็ได้ และให้สอบทีละสว่น หรือจะเป็นการสอบในเนือ้หาทัง้หมดครัง้เดียวก็ได้ 

(๓)   นกัศึกษาจะต้องเสนอหวัข้อดษุฎีนิพนธ์ และเค้าโครงต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเห็นชอบแล้ว จงึจะสามารถด าเนินการได้ 
 เม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นชอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ของนกัศึกษาแล้วให้รายงานหัวข้อพร้อมเค้า
โครงโดยยอ่ให้ผู้อ านวยการโครงการทราบ เพ่ือสรุปน าเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 (๔)   อาจารย์ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ แบง่ออกเป็นสองประเภท คือ 
  (ก)  อาจารย์ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
  (ข)  อาจารย์ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
 (๕)   อาจารย์ผู้สอบดษุฎีนิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกดงักล่าวต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาท่ี         
สมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
  

ข้อ ๒๙  การประชมุทางวิชาการท่ีจะเสนอบทความวิทยานิพนธ์ต้องมีลกัษณะดงันี  ้
(๑) เป็นการประชุมทางวิชาการ (Symposium หรือ Conference)  ท่ีหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนท่ีได้รับการรับรองจดัขึน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือนวตักรรมใหม ่
เร่ือง (Field) ของการจดัประชุมทางวิชาการนัน้จะต้องครอบคลุมหวัข้อ (Topic) ของวิทยานิพนธ์ ท่ีจะ
น าเสนอด้วย 



(๒) เป็นการประชมุทางวิชาการท่ีมีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ีท่ีแน่นอน และประชาสมัพนัธ์ให้
สาธารณชนได้รับรู้โดยทัว่กนั 

(๓) การประชุมท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ จัด ต้องมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังและมีรายงานการ
ประชมุ (Proceeding) 

(๔) มีสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีผู้ ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer 
Review)  

บทความวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการน าเสนอจะอยู่ในสิ่งตีพิมพ์หลัก หรือสิ่งตีพิมพ์เสริมก็ได้ 
(Supplement) 

ผู้น าเสนอบทความวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการ นอกเหนือจากสิ่งพิมพ์แล้วจะต้อง
น าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ (Poster Presentation) หรือให้การบรรยายสรุป (Oral 
Presentation) ในการประชมุทางวิชาการนัน้ด้วย 
 

 ข้อ ๓๐ การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์ต้องอยูใ่นหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
(๑) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัให้การรับรอง 

โดยมีเกณฑ์ดงันี ้
(ก) เป็นวารสารทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สม ่าเสมอ (Regular Printing) 
(ข) มีแบบก าหนดชดัเจน (ตามท่ีวารสารก าหนด) 
(ค) มีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 

(๒) เนือ้หาของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ จะต้องเรียบเรียงเป็นลักษณะบทความทาง
วิชาการมีบทสรุป และบรรณานุกรมอย่างย่อ ความยาวของเนือ้หารวมบทสรุป และบรรณานุกรม            
อยา่งยอ่ ไมน้่อยกวา่สิบหน้ากระดาษ A๔ 

(๓) บทความท่ีเป็นการเรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์ ช่ือผู้ เรียบเรียงคนแรกจะ
เป็นช่ือของผู้ท าวิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์  ช่ือผู้ เรียบเรียงคนท่ีสองจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั (Corresponding Auther) 

(๔) ในกรณีท่ีผลงานวิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์ยงัไม่ได้รับการตีพิมพ์ แตมี่จดหมายตอบรับ
จากผู้ มีอ านาจลงนามของวารสารวิชาการ ยืนยนัการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์นกัศกึษาสามารถน ามา
เป็นหลกัฐานการขอจบการศกึษาได้ แตก่ารอนมุตัผิลการส าเร็จการศกึษา สภามหาวิทยาลยัจะอนมุตัิผล
ภายหลงัจากวนัท่ีท่ีวารสารทางวิชาการ ได้ถกูตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
 

 ข้อ ๓๑ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากการตีพิมพ์ผลงาน การน าเสนอผลงานในการประชมุทางวิชาการ 
และคา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิกลัน่กรองผลงาน นกัศกึษาเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 

 ข้อ ๓๒  วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและมี
เหตุผลสมควร อาจให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการโครงการ 
 



 ข้อ ๓๓  ลิขสิทธ์ิของวิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์ เป็นของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๓๔ หลกัสตูรท่ีก าหนดให้มีการค้นคว้าอิสระ หรือภาคนิพนธ์ท่ีมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิต และไม่เกินหกหน่วยกิต การก าหนดขัน้ตอนและแนวทางการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลยั หรือคณะกรรมการโครงการก าหนด และประกาศให้นกัศกึษาทราบ 
  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                                                              
                 (คณุหญิงกลัยา   โสภณพนิช) 
              นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 


