
   
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
________ 

       
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   

             อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑” 

ข้อ ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓   ให้ยกเลิก  

           (๑)  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
            (๒)  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
            (๓)  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
            (๔)  ข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
            และ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ ๔   ในข้อบังคับนี้ 

   “สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

   “สภาสถาบัน”  หมายความว่า  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

“รองอธิการบดี” หมายความว่า  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                



-๒- 
 

            “คณะ”  หมายความว่า  คณะ ส านัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ึนไป                 

     “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 “ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา”  หมายความว่า  ที ่ประช ุมคณบดีและผู ้อ านวยการ
ส านัก ด้านการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตรของสถาบัน 

                “วิชาการค้นคว้าอิสระ”   หมายความว่า  รายวิชาที่มีลั กษณะเป็นรายงาน
ทางการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

                    “การสอบประมวลความรู้”  หมายความว่า  ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้  
(Comprehensive Examination) เพ่ือประมวลความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปาก
เปล่ า  หรื อ  การสอบคุณสมบั ติ  (Qualifying Examination) หรื อ  การสอบขั้ นต้ น  (Preliminary 
Examination) หรือ การสอบอ่ืนใดนอกเหนือจากการสอบรายวิชา” 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง  หรือก าหนด
วิธีการปฏิบัติ ทั้งนีเ้พ่ือให้การปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

         ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติและการตีความตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นอ านาจของ  
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ที่ประชุมคณบดีและผู้อ านวยการส านัก ด้านการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย  

 

 
หมวด ๑ 

หลักสูตรและระบบการจัดการศึกษา 
 

  ข้อ ๖ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน มีดังนี ้
         (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญเน้น

การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

         (๒) หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้น
ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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        (๓) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ในระดับทีสู่งกว่าปริญญามหาบัณฑิต 

     ข้อ ๗  โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

     ข้อ ๘ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ อย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

           (๑) การก ากับมาตรฐาน 
           (๒) บัณฑิต 
           (๓) นักศึกษา  
           (๔) คณาจารย์ 
           (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
           (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

      ข้อ ๙ การจัดการศึกษาของสถาบัน ให้ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตเป็นแบบทวิภาค หรือไตร
ภาค หรือแบบอ่ืนตามที่สภาสถาบันก าหนด 

  (๑) ปีการศึกษาระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกต ิ

 (๒) ปีการศึกษาระบบไตรภาค แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕         
หน่วยกติระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 หลักสูตรที่ใช้ระบบการศึกษาในระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

    ข้อ ๑๐ การคิดหน่วยกิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ ๑ ภาค

การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา 

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑ หน่วยกิต 
 (๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
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 (๔) วิชาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ 
๑ ภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

  ข้อ ๑๑ การจัดการศึกษาแบบหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (Dual Master’s Degree   
Program)                         

         (๑) กรณีเป็นหลักสูตรควบภายในสถาบัน หรือกรณีเป็นหลักสูตรที่ท าความร่วมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาอ่ืนของประเทศไทย ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

        (๒) กรณีเป็นหลักสูตรที่ท าความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ส่วนระยะเวลาในการไปศึกษายังสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ให้เป็นไป
ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาบันที่ท าข้อตกลงร่วม 

 
หมวด ๒ 

ประเภทและคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

ข้อ ๑๒  นักศึกษาของสถาบันแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ  
          (๑) นักศึกษาสามัญ ได้แก่ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
สภาสถาบัน 

  (๒) นักศึกษาสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคล หรือหน่วยงานขอส่ง
เข้าศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไป โดยไม่มีสิทธิรับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญา 

          (๓) นักศึกษาสมทบพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบันรับเข้าศึกษาในขณะที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 

 (๔) นักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบัน
รับเข้าศึกษาในขณะที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบัน 

ข้อ ๑๓ นักศึกษาสามัญจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้  
  (๑) นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาโท-

เอก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ได้รับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน 

 
 



-๕- 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่ มี
มาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา  

  (๒) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืนซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมี
ใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

          (๓) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
          (๔) ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก าหนด 

ข้อ ๑๔ นักศึกษาสมทบ นักศึกษาสมทบพิเศษ และนักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือ
ทางการศึกษา จะตอ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) นักศึกษาสมทบ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) หรือมีหนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่เข้าศึกษาในสถาบัน และต้องได้รับอนุมั ติจาก
คณบดีของคณะที่จะเข้าศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชาที่ขอลงทะเบียน  

   (๒) นักศึกษาสมทบพิเศษ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศการรับเข้าศึกษาของ
สถาบัน  

นักศึกษาสมทบพิเศษที่จะขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๒) (๓) (๔) และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา โดยมีผลการศึกษาของสถาบันเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หากเรียน
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันหรือข้อก าหนดของหลักสูตร 

 (๓) นักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันกับสถาบันการศึกษาภายนอก 
 

หมวด ๓   
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

     ข้อ ๑๕ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน ประกอบด้วย 

              (๑) อาจารย์ประจ า  คือ บุคลากรในสถาบันที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีสัญญาความตกลงกับสถาบันในการจัดการศึกษา
หรือวิจัยร่วมกันในหลักสูตรนั้นๆ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานอื่นที่มีสัญญาความตกลงในลักษณะดังกล่าว  

              (๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร  คือ อาจารย์ประจ าผู้มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ า 

 

 



-๖- 
 

หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

               (๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
การจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันมิได้ 

               (๔) อาจารย์ผู้สอน  คือ ข้าราชการประจ าหรือพนักงานสถาบันตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าการสอน
และ/หรือฝึกอบรม 

               (๕) อาจารย์พิเศษ  คือ อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

               (๖) อาจารย์ผู้แนะน า  คือ อาจารย์ประจ าที่คณบดีแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา 

               (๗) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาเฉพาะราย 

               (๘) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  คือ อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการ
แต่งตั้งเพ่ือให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาใน
วิชาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาเฉพาะราย 

               (๙) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  คือ ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในหน้าที่
นั้นๆ 

              (๑๐) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย 

   ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามประกาศของสถาบัน 

   ข้อ ๑๗ ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามประกาศของสถาบัน 

 
 
 



-๗- 
 

หมวด ๔  
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเข้าเรียน 

 

   ข้อ ๑๘  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ
ตามวันเวลาที่สถาบันก าหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบก่อนเปิดภาคเรียน 
กรณีนักศึกษาสมทบพิเศษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

             ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้
ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเหลือเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

   ข้อ ๑๙  ในการลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามัญจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะน า นักศึกษาสมทบและนักศึกษาสมทบพิเศษจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และ/หรือคณบดี 

   ข้อ ๒๐ นักศึกษาจะเข้าฟังการบรรยายได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเข้าเรียนวิชานั้น ๆ แล้ว 

   ข้อ ๒๑ การลงทะเบียน แบ่งออกเป็น  ๓ ประเภท คือ  
            (๑) การลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิต 
            (๒) การลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือร่วมฟัง 
            (๓) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ 

   ข้อ ๒๒ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าเรียนตามวันเวลาที่สถาบันก าหนด 

   ข้อ ๒๓ ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนได้ดังต่อไปนี้ 

            (๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต่ ากว่า ๙ 
หน่วยกิต หรือเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมวิชาไม่นับหน่วยกิตที่ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาและวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๓ 
หน่วยกิต) ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี 
แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

             นักศึกษาระดับปริญญาเอก การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด โดยจะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติต่ ากว่า ๖ หน่วยกิต หรือ
เกินกว่า ๑๒ หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ไม่นับรวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและวิชา
วิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต            
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี  

       

 



-๘- 
 

           (๒) ในภาคการศึกษาหนึ่ง หากหลักสูตรใดมีการเปิดสอนทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วน
ภูมิภาค คณบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้เป็น
กรณีพิเศษ ทัง้นี้ จะต้องไม่ท าให้แผนการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับนักศึกษาในรุ่นเดียวกัน และจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุกแห่งให้ครบถ้วน 

           (๓) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสถานที่ศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครกับส่วนภูมิภาคหรือ
ระหว่างส่วนภูมิภาคด้วยกัน ให้โอนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ณ สถานที่เดิมไปสถานที่แห่งใหม่ในภาค
การศึกษาเดยีวกัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนอีก 

           (๔) ในกรณีที่วิชาที่จะต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรของสถาบันมีจ านวนหน่วยกิตรวม
กันต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนเฉพาะวิชาที่ต้องการเพ่ิมให้ได้หน่วยกิตครบถ้วน
ตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณบด ี

           (๕) ช่วงเวลาการลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระในแต่ละภาคให้เป็นไปตามปฏิทิน
การศึกษา  

  (๖) ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตรร่วมข้ามสถาบัน ให้การลงทะเบียน
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือเป็นไปตามประกาศของสถาบัน  

           (๗) หลักสูตรใดที่ใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาคหรือระบบการศึกษาแบบอ่ืนตามที่สภา
สถาบันก าหนด ให้การลงทะเบียนเป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

ข้อ ๒๔ การลงทะเบียนหลังก าหนดกระท าได้ดังนี้ 
  (๑) กรณีสอนแบบปกติ กระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
    (๒) กรณีสอนแบบ Block Course กระท าได้หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ ไป

แล้วไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวิชานั้น 
  (๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระท าได้ภายใน ๑ สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาค

การศึกษา 

  ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าเรียนได้ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนดังกล่าวนักศึกษา
จะต้องเหลือเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนวิชาที่ขอลงทะเบียนหลังก าหนด  

  การลงทะเบียนหลังก าหนดจะต้องช าระค่าปรับ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน การยกเว้นค่าปรับให้
เป็นอ านาจของคณบดีตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ก าหนด 

 

     

 

 



-๙- 
 

    ข้อ ๒๕ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นวิชาดังนี้    
              (๑) วิชาหลักและ/หรือวิชารหัส ๖๐๐๐ ในกรณีที่ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร 

ซึ่งนักศึกษาอาจลงทะเบียนซ้ าได้ หากผลการศึกษาได้ต่ ากว่า “B” โดยลงทะเบียนซ้ าได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ในกรณี
ที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาอาจอนุมัติให้ลงทะเบียนซ้ าเกิน ๒ ครั้งได้ 

      (๒) หมวดวิชาเอกหรือหมวดวิชาเลือก (กรณีหลักสูตรไม่มีหมวดวิชาเอก) ไม่เกิน ๒ วิชา 
ซึ่งนักศึกษาอาจลงทะเบียนซ้ าได้อีกครั้งหนึ่ง หากผลการศึกษาครั้งแรกได้ต่ ากว่า “B” 

      (๓) วิชาเสริมพ้ืนฐานให้ลงทะเบียนซ้ าได้จนกว่าจะได้ผลการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่
หลักสูตรหรือที่สถาบันก าหนด 

      (๔) วิชารหัส ๕๐๐๐ ที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงทะเบียนซ้ าจนกว่าจะได้ผล
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันก าหนด 

       การก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

                ในกรณีที่วิชาใดลงทะเบียนเรียนซ้ า ให้น าผลการศึกษาทั้งหมดมาใช้ในการค านวณผล
การศึกษาเฉลี่ยสะสม ยกเว้นกรณีการค านวณผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตามข้อ ๖๙ และข้อ ๘๓ (๓) ให้น าผล
การศึกษาเฉพาะที่ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเท่านั้นมาค านวณ 

                ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการศึกษาเป็น “F” ในวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตร จะไม่น า
หน่วยกิตวิชานั้นมานับรวมในข้อก าหนดของหลักสูตร แต่จะต้องน าผลการศึกษาของวิชานั้นมาค านวณผล
การศึกษาเฉลี่ยสะสมด้วย 

 
หมวด ๕   

การเพิ่ม การเพิกถอน และการเปลี่ยนฐานะการลงทะเบียน 
 

   ข้อ ๒๖  นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันจะเพิกถอนวิชา
เรียนในภาคแรกให้เหลือต่ ากว่า ๙ หน่วยกิตไม่ได้ และนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของสถาบันจะเพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให้เหลือต่ ากว่า ๖ หน่วยกิตไม่ได้ 

    ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจ
อนุมัติให้เพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให้เหลือต่ ากว่า ๙ หน่วยกิตส าหรับระดับปริญญาโท และ ๖ หน่วยกิต
ส าหรับระดับปริญญาเอกได้ 

   ข้อ ๒๗ การเพ่ิมวิชาเรียน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะน าโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้สอน โดยมีเงื่อนไขดังนี ้  

            (๑) กรณีสอนแบบปกติ กระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
 
 



-๑๐- 
 

            (๒) กรณีสอนแบบ Block Course กระท าได้หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแล้ว
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวิชานั้น 

             (๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระท าได้ภายใน ๑ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษา 

             ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจ
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเพ่ิมวิชาเรียนได้ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการเพ่ิมวิชาเรียนดังกล่าว  นักศึกษา
จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่ม 

   ข้อ ๒๘ การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะน า การเพิกถอน
วิชาเรียนภายในก าหนดให้ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิต            
พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

           การเพิกถอนวิชาเรียนภายในก าหนดจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
          (๑) กรณีสอนแบบปกติ ด าเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
          (๒) กรณีสอนแบบ Block Course ด าเนินการหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแล้ว 

ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวิชานั้น 
          (๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน ด าเนินการภายใน ๑ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาค

การศึกษา 

  หากการเพิกถอนด าเนินการภายหลังจากเวลาที่ก าหนด จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้แนะน า ทั้งนี้ หากเป็นการสอนแบบปกติ จะต้องกระท าภายในวันสุดท้ายของการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ หากเป็นแบบ Block Course  จะต้องกระท าภายในวันสุดท้ายของการ
เรียนการสอนในวิชานั้น ๆ  

 เมื่อนักศึกษาเพิกถอนหลังก าหนดวิชาใด จะบันทึกผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ เป็น “เพิก
ถอน” หรือ “W” 

 การเพิกถอนหลังก าหนดนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน เว้นแต่กรณีที่ถือว่า
เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การประกาศผลสอบที่มีผลกระทบต่อวิชาที่ขอเพิกถอน กรณีเจ็บป่วย
ของนักศึกษา โดยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องไปปฏิบัติงานตามค าสั่งของต้นสังกัด 

 ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียนจากเพ่ือหน่วยกิตเป็นเพ่ือร่วมฟัง หรือจากเพ่ือร่วมฟังเป็นเพ่ือ     
หน่วยกิตจะต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะน าและอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบปกติ
จะต้องกระท าภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคนั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบ Block Course จะต้อง
กระท าภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ 

  ข้อ ๓๐ การเพ่ิม การเพิกถอน หรือการเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน จะมีผลก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ท าการ
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
 
 



-๑๑- 
 

หมวด ๖  
วิทยานิพนธ์ 

 

    ข้อ ๓๑ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ผู้ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามแผนที่จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วน
แรก หรืออาจารย์ผู้แนะน าเพ่ือพิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รั บ        
การอนุมัติภายใน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาครบถ้วน  

               ส าหรับนักศึกษาที่เรียนตามแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา การเสนอหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและ/หรือตามประกาศของคณะ โดยจะต้องเสนอหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารย์ผู้แนะน าเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการอนุมัติภายใน ๒ ภาคการศึกษา   
(ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับตั้งแต่ภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

               ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยอาจ
มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันด้วยก็ได้ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า ควบคุมการค้นคว้าและการเขียนวิทยานิพนธ์       
ในกรณีจ าเป็นคณบดีอาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตามความเหมาะสม 

              หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มี
ความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้ 

      หลังจากที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นอ านาจของคณบดี 

   ข้อ ๓๒ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก เมื่อได้ศึกษาวิชาหมวดต่าง ๆ ครบถ้วนได้สอบคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) และ/หรือสอบขั้นต้น (Preliminary Examination) ผ่านแล้วตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรนั้น ๆ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่านอาจารย์
ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารย์ผู้แนะน าเพ่ือพิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการอนุมัติภายใน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคที่สอบผ่าน   

              ส าหรับนักศึกษาที่เรียนตามแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา การเสนอหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและ/หรือตามประกาศของคณะ ทั้งนี้ จะต้องเสนอหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก 
หรืออาจารย์ผู้แนะน าเพ่ือพิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการอนุมัติ
ภายใน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคที่สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่าน 
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             ให้คณบดีตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันด้วยก็ได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า ควบคุมการ
ค้นคว้าและการเขียนวิทยานิพนธ์ ในกรณีจ าเป็นคณบดีตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตามความเหมาะสม 

              หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มี
ความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะที่นักศึกษา
เข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้ 

              หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นอ านาจของคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   ข้อ ๓๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้คณบดีแตง่ตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 
๓ คน โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ      ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา       

             อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  อาจเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

   ข้อ ๓๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้คณบดีตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ      
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

              อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  อาจเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง   

    ข้อ ๓๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท (แผน ก)  ให้แบ่งการ
ลงทะเบียนเป็นสองส่วน  

               การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาแผน ก๑ ที่ ไม่ต้องศึกษารายวิชา               
ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ได้ตั้งแต่ภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือ เมื่อสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่าน 

              การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาแผน ก๒ ที่ต้องศึกษารายวิชา ให้สามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการเรียนรายวิชาปกติได้ 
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             วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น 
“U” จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันประกาศผล
การศึกษาเป็น “U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะได้ผล
การศึกษาเป็น “S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคท่ีได้ผลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น 

            การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สอง ๙ หน่วยกิต นักศึกษาแผน ก๑ ให้ลงทะเบียนภายใน  
๒ สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และวันที่สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ผ่าน การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สอง ๙ หน่วยกิต นักศึกษาแผน ก๒ 
ให้ลงทะเบียนภายใน  ๒ สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  และ
วันที่สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่าน (ส าหรับหลักสูตรที่มีการก าหนดให้สอบ) 
การลงทะเบียนหลังก าหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาและจะต้ องช าระค่าปรับ
ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

   ข้อ ๓๖ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้แบ่งการลงทะเบียนเป็นสองส่วน โดยการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ให้ลงทะเบียนได้เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตร
ก าหนด โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่าน
แล้ว โดยวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น “U” 
จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันประกาศผลการศึกษาเป็น 
“U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะได้ผลการศึกษาเป็น “S” 
การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคท่ีได้ผลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น                   

                การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกส าหรับแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา ให้
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ได้เมื่อสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่านแล้ว 

                การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในส่วนที่สอง ให้ลงทะเบียนภายใน ๒ 
สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

              จ านวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สองในแต่ละภาคให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ 
(๑) ส่วนการลงทะเบียนในภาคถัดไปให้ลงทะเบียนภายใน ๑ เดือน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษา  

               การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะต้องลงทะเบียนต่อเนื่องกันทุกภาค
การศึกษาจนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร หากภาคการศึกษาใดไม่สามารถลงทะเบียนได้ 
นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษาต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก การอนุมัติให้ลาพักให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา  โดยไม่นับภาคฤดูร้อน 
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และจะต้องกระท าก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่จะขอลาพัก ในการลาพักการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ต้องช าระค่ารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ ด้วย  

                การลงทะเบียนหลังก าหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาและ
จะต้องช าระค่าปรับตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

   ข้อ ๓๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องให้ผล
การศึกษาวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยให้ผลเป็น “IP” 

   ข้อ ๓๘ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๓๕ หรือ ข้อ ๓๖ เมื่อรวมกับการลงทะเบียนรายวิชา
เพ่ือหน่วยกิตแล้วจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓ (๑)  

   ข้อ ๓๙ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ครบถ้วนตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาค
การศึกษา โดยต้องช าระค่ารักษาสถานภาพภายในช่วงเวลาของแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ
สถาบัน จนถึงภาคการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขและได้รับการอนุมัติจากกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

   ข้อ ๔๐ การแต่งตั้งและ/หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้คณะรายงานให้สถาบัน ทราบภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันที่แต่งตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลง 

   ข้อ ๔๑ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ต้องท าวิทยานิพนธ์
เป็นแผนที่ไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ได้ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก 

    การอนุมัติให้เปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นแผนที่ไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ ให้ถือเป็นการอนุมัติให้ยุติ “T” วิทยานิพนธ์โดยปริยาย 

   ข้อ ๔๒ การเพิกถอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  การเพิกถอนภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันสุดท้ายของ
ก าหนดการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ได้รับค่าหน่วยกิตคืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

   ข้อ ๔๓ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่เลือกเรียนแผนที่ต้องท าวิทยานิพนธ์ที่ไม่มีการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยในหมวดวิชาหลักครบทุกวิชาไม่
ต่ ากว่า ๓.๓๐ และแต่ละวิชาต้องไม่ต่ ากว่า “B” ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) จะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านก่อน จึงจะมีสิทธิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

 



-๑๕- 
 

ส่วนนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อผ่านการสอบอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรได้
แล้ว  

           การสอบวิทยานิพนธ์ต้องประกาศสถานที่และวันเวลาสอบโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ 

   ข้อ ๔๔ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้มีผล “S” (พอใจ) หรือ “U” (ไม่พอใจ) และไม่น าผลการสอบไป
ค านวณผลการศึกษาเฉลี่ย แต่ให้นับหน่วยกิตเพ่ือให้ครบตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

   ข้อ ๔๕ การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนจะต้องลง
นามในวิทยานิพนธ์นั้นด้วย 

  ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อส าเร็จการศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

  ระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ ก๑ (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของสถาบัน                                

           ระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ ก๒ (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของสถาบัน  

             ระดับปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ ๑ (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของสถาบัน อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

              ระดับปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ ๒ (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของสถาบัน 

   ข้อ ๔๖ นักศึกษาผู้สอบวิทยานิพนธ์ จะได้ผลการศึกษา “S” (พอใจ) เมื่อได้น าวิทยานิพนธ์ที่ได้
แก้ไขแล้วตามจ านวนเล่มที่สถาบันก าหนดมาให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อนุมัติและลงนาม และได้
ด าเนินการครบถ้วนตามข้อก าหนดการส าเร็จการศึกษา โดยให้ถือว่าวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้คณะเป็น
วันส าเร็จการศึกษา 

             กรณีส่งวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนรายวิชา หากไม่เพิกถอนวิชานั้น จะ
ถือวันส่งผลการศึกษาวิชาดังกล่าวเป็นวันส าเร็จการศึกษา 

 
 
 



-๑๖- 
 

หมวด ๗  
การลาพักการศึกษา 

 
   ข้อ ๔๗ นักศึกษาสามัญจะลาพักการศึกษาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้แนะน าได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยไม่นับภาคฤดูร้อน และจะต้องกระท าก่อนวันสุดท้าย
ของภาคการศึกษาท่ีจะขอลาพัก ในการลาพักการศึกษาต้องช าระค่ารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ ด้วย 

   ข้อ ๔๘ นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลา
พักการศึกษาในภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ลาพักการศึกษาในปีการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผล
สมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษาก็ ได ้

   ข้อ ๔๙ การอนุญาตให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนลาพักการศึกษา ให้ถือเป็นการอนุมัติให้เพิก
ถอนวิชาเรียนโดยปริยาย 

   ข้อ ๕๐ การนับระยะเวลาศึกษาตามข้อ ๘๐ (๗) และข้อ ๘๕ (๕) ให้นับรวมเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา และเวลาที่ไม่ลงทะเบียนเข้าเรียนโดยไม่ได้ลาพักการศึกษาด้วย 

 
หมวด ๘  

การเปลี่ยนคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร  และการโอนหน่วยกิต 
 

  ข้อ ๕๑ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท อาจขอเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรหรือการเปลี่ยนใน
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา (Dual Master’s Degree Program) ภายในสถาบันได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสถาบัน 

   ข้อ ๕๒  การเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรกระท าได้ดังต่อไปนี้ 
                   (๑) กระท าในขณะที่เป็นนักศึกษาสามัญ 
                   (๒) ได้ศึกษาวิชาของหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
                   (๓) การเปลี่ยนคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะเดิมและคณบดีคณะใหม่ 
                   (๔) การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี 
                   (๕) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับโอนของแต่ละคณะหรือหลักสูตร 
                   (๖) ขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา

ที่สถาบันก าหนด         

           นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่ขอเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะโอนหน่วยกิตไปนับ
ในหลักสูตรใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน โดยขออนุมัติจากคณบดี 

 



-๑๗- 
 

ของคณะหรือคณบดีของหลักสูตรใหม่ วิชาที่ขอโอนนั้นจะต้องเป็นวิชาที่สอบได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วัน
สุดท้ายของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน โดยเป็นรายวิชาที่สอบได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับ “B” หรือเป็นรายวิชาที่ได้ผลการศึกษา “S” และให้น าผลการศึกษาของวิชาที่ได้โอนหน่วยกิตมา
ค านวณผลการศึกษาเฉลี่ยในคณะหรือหลักสูตรใหม่ การโอนหน่วยกิตให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีหลังจากที่ได้รับ
อนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่แล้ว 

   ข้อ ๕๓ การเปลี่ยนหลักสูตรในหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา (Dual Master’s Degree 
Program) กระท าได้ดังนี้ 

             (๑) กระท าในขณะที่เป็นนักศึกษาสามัญ และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา (Dual Master’s Degree Program)     

             (๒) การเปลี่ยนหลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่รับผิดชอบหลักสูตรควบนั้น 
    (๓) การนับหน่วยกิตและผลการศึกษา ให้นับหน่วยกิตและค านวณผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม

ของรายวิชาที่ได้จากการลงทะเบียนเข้าเรียนจากหลักสูตรเดิมทั้งหมด โดยน ามาบันทึกในระบบทะเบียน
การศึกษาไว้ในหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนตามภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนจากหลักสูตรเดิม ต่อเนื่องด้วย
รายวิชาของหลักสูตรที่ขอเปลี่ยน 

   ข้อ ๕๔ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจากคณะหรือหลักสูตรใดใน
สถาบันแล้วประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรอ่ืนในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันให้แต่ละคณะพิจารณา
รับเข้าศึกษาได้เป็นรายกรณี ทั้งนี้ เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละคณะ 

   ข้อ ๕๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะหรือหลักสูตรใหม่ตามความในข้อ  ๕๔ อาจขอโอนหน่วยกิตที่
ได้ศึกษาในหลักสูตรเดิมในสถาบันมานับรวมในคณะหรือหลักสูตรใหม่ ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย  
กิตตามหลักสูตรของคณะหรือหลักสูตรใหม่ โดยขออนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา วิชาที่ขอ
โอนนั้นจะต้องเป็นวิชาที่สอบได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันสุดท้ายของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
ของสถาบัน โดยเป็นรายวิชาที่สอบได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ “B” หรือเป็นรายวิชาที่ได้ผลการศึกษา “S” 
และให้น าผลการศึกษาของวิชาที่ได้โอนหน่วยกิตมาค านวณผลการศึกษาเฉลี่ยในคณะหรือหลักสูตรใหม่ การ
โอนหน่วยกิตให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีหลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่แล้ว 

   ข้อ ๕๖ นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรหรือคณะใดของสถาบัน ซึ่งได้ลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาของสถาบัน เมื่อได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน อาจขอโอนหน่วย
กิตที่ได้ศึกษาในหลักสูตรเดิมในสถาบันมานับรวมในคณะหรือหลักสูตรใหม่ ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยกิตตามหลักสูตรของคณะหรือหลักสูตรใหม ่โดยขออนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา วิชา
ที่ขอโอนนั้นจะต้องเป็นวิชาที่สอบได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันสุดท้ายของภาคการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษาของสถาบัน เป็นรายวิชาที่สอบได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ “B” หรือเป็นรายวิชาที่ได้ผล
การศึกษา “S” และให้น าผลการศึกษาของวิชาที่ได้โอนหน่วยกิตมาค านวณผลการศึกษาเฉลี่ยในคณะหรือ
หลักสูตรใหม่ การโอนหน่วยกิตให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีหลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่แล้ว 

 



-๑๘- 
 

   ข้อ ๕๗ นักศึกษาสามัญสามารถขอโอนหน่วยกิตในขณะเป็นนักศึกษาสมทบของสถาบันมานับรวม
ในหลักสูตรที่เข้าศึกษาได้ตามเกณฑ์ข้อ ๕๖  

   นักศึกษาสมทบพิเศษ หรือนักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญให้สามารถโอนหน่วยกิตที่มีผล
การศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขมานับรวมในหลักสูตรที่เข้าศึกษาได้  

   ข้อ ๕๘ นักศึกษาสามัญของสถาบันที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้
แนะน าและโดยอนุมัติของคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ให้นับหน่วยกิตในวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียน
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนตามประกาศของสถาบัน หรือสถาบันอ่ืนที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน มาเป็น
หน่วยกิตตามหลักสูตรของสถาบันได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท และ ๒๔ หน่วยกิตส าหรับ
ปริญญาเอก  

     การคิดหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือนับหน่วยกิตตามหลักสูตร
ของสถาบัน ให้นับ ๑ หน่วยกิตมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง และผลการศึกษาที่ได้ให้นับหน่วยกิตและ
น ามาค านวณผลการศึกษาเฉลี่ยตามระบบการค านวณของสถาบัน 

   ข้อ ๕๙ นักศึกษาที่เคยศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาในระดับเดียวกันใน
สถาบันการศึกษาอ่ืนซึ่งสถาบันรับรองหรือการศึกษานอกระบบซึ่งมีประกาศการเทียบรายวิชากับหลักสูตรของ
สถาบัน อาจขอโอนหน่วยกิตเพ่ือนับรวมในหลักสูตรได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตส าหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ปริญญาโท และไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิตส าหรับปริญญาเอก โดยขออนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้า
ศึกษา              

              วิชาที่จะพิจารณารับโอนหน่วยกิตตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีเนื้อหาวิชาและระดับความรู้ไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และจะต้องเป็นวิชาที่สอบได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจาก
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ  

      ผลการศึกษาของวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้รับโอนหน่วยกิตนั้น ไม่น ามาคิดในการ
ค านวณผลการศึกษาเฉลี่ย  การบันทึกรายวิชาที่ได้รับโอนให้บันทึกตามการเทียบรายวิชาของสถาบัน และการ
บันทึกผลการศึกษาให้แสดงผลการศึกษา “TR” 

   ข้อ ๖๐ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการโอนหน่วยกิตวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรระดับหนึ่งไปนับ
ในหลักสูตรระดับอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

หมวด ๙ 
การปรับสภาพ 

 

   ข้อ ๖๑ นักศึกษาสามัญในระดับปริญญาเอก อาจขอให้สถาบันพิจารณาปรับสภาพเป็นนักศึกษา
สามัญระดับปริญญาโท หรือนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี อาจขอให้สถาบันพิจารณาปรับ
สภาพเป็นนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอกได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก าหนด 

             อธิการบดีตามค าแนะน าของรองอธิการบดีและคณบดี อาจสั่งการให้ปรับสภาพนักศึกษา
ตามวรรคหนึ่งได ้

 
 

หมวด ๑๐  
ผลการศึกษา 

 

   ข้อ ๖๒ ผลการศึกษา ได้แก่ ผลรวมของการทดสอบ การท าแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบ 
การฝึกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ผลการสอบวิทยานิพนธ์
และวิชาการค้นคว้าอิสระ 

      ข้อ ๖๓ ผลการศึกษาตามข้อ ๖๒ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

       (๑) หมวดวิชาต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในหลักสูตร แสดงผลการศึกษาออกเป็นขั้นต่าง ๆ และมี
ค่าเฉลี่ยต่อหนึ่ง หน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

 A   =    ๔.๐   หมายถึง   Excellent (ดีเยี่ยม)                    
          A-  =    ๓.๗   หมายถึง   Very good (ดีมาก)                            
          B+ =    ๓.๓   หมายถึง   Good (ดี)   
          B   =    ๓.๐   หมายถึง   Fairly good (ดีพอใช้)  
          B-   =    ๒.๗   หมายถึง   Almost good (เกือบดี)  
          C+  =    ๒.๓   หมายถึง   Fair (พอใช้)   
          C    =    ๒.๐  หมายถึง          Almost Fair (เกือบพอใช้)  
          C-   =    ๑.๗   หมายถึง   Poor (ไม่พอใช้)   
          D    =   ๑.๐   หมายถึง   Very poor (ใช้ไม่ได้)  
          F     =    ๐    หมายถึง   Failure (ตก)   
          W  หมายถึง  Withdrawal (เพิกถอน)                              
           I  หมายถึง            Incomplete (ผลการศึกษา                   
                                                    ไม่สมบูรณ์) 
 
                                              



-๒๐- 
 

           S  หมายถึง  Satisfactory (พอใจ)                                 
           U   หมายถึง           Unsatisfactory (ไม่พอใจ)         
           AU   หมายถึง  Audit (ร่วมฟัง)                                  
           P   หมายถึง  Pass (ผ่าน)                                      
           IP  หมายถึง           In Progress (อยู่ระหว่างด าเนินการ)     
           T  หมายถึง  Terminated (ให้ยุติ)                            
           TR           หมายถึง  Transfer, work with which there  is  
                                                     no comparable grade                        
                                                    (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 

        (๒) การลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟังให้แสดงผลการศึกษาเป็น “S” หรือ “U” แล้วแต่กรณี 
การบันทึกผลการศึกษาในบัตรบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ในกรณีผลการศึกษาพอใจ “S” จะบันทึกผล
การศึกษาเป็น “AU” ในกรณีผลการศึกษาไม่พอใจ “U” จะไม่บันทึกการลงทะเบียนวิชานั้น 

                (๓) การสอบประมวลความรู้ให้แสดงผลการศึกษาเป็น “P” “ผ่าน” หรือ “F” “ตก” 
แล้วแต่กรณี 

      (๔) วิทยานิพนธ์ หรือวิชาอ่ืนตามประกาศของสถาบันที่ใช้วิธีการทดสอบที่นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในข้อ ๖๒ ให้แสดงผลการศึกษาดังนี้ 

           ในกรณีผลการศึกษา “S” บันทึกผลการศึกษาเป็น “S” 
           ในกรณีผลการศึกษา “U” บันทึกผลการศึกษาเป็น  “U” 

               (๕) วิชาการค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต ให้แสดงผลการศึกษาและค านวณผลการศึกษา
เฉลี่ยเช่นเดียวกับรายวิชาปกติ 

   ข้อ ๖๔ อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ผลการศึกษาของแต่ละวิชา โดยจะต้องให้ผล
การศึกษาแก่นักศึกษาภายใน ๓๐ วัน หรือ ๕๐ วัน  นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฏิทิน
การศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้นๆกรณีสอนแบบปกติ หรือนับจากวันสอบไล่วิชานั้นๆกรณีสอนแบบ  
Block Course 

             การส่งผลการศึกษาให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยมาตรการการส่งผลการศึกษา หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามเวลาที่ ก าหนด ให้
อธิการบดีด าเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรการการส่งผลการศึกษา 

  การให้ผลการศึกษา “I” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนให้ถือว่าไม่มีการ
ส่งผลการศึกษา ยกเว้นการให้ผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระและวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก 

  ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบและอาจารย์ผู้สอนไม่ให้ผลการศึกษา ให้ถือว่ามีผลการศึกษาเป็น 
“F”  



-๒๑- 
 

  ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร อธิการบดีตามค าแนะน าของรองอธิการบดีและ
คณบดีคณะที่เปิดสอนวิชานั้น อาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ผลการศึกษาวิชาที่ไม่ได้ส่งผล
การศึกษา 

   ข้อ ๖๕ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตวิชาหนึ่งวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนวิชานั้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่
นักศึกษาเข้าศึกษาอาจอนุมัติให้ยกเว้นได้เป็นรายกรณี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ จะต้องมี
เวลาเรียนในวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มิฉะนั้นให้ถือว่ามีผลการศึกษาเป็น “F” 

   ข้อ ๖๖ ในกรณีที่ได้ผลการศึกษาเป็น “I” นักศึกษาจะต้องท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะขยายเวลาได้ไม่เกิน ๓๐ วัน 

    ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร รองอธิการบดีตามค าแนะน าของคณบดีของ
คณะที่เปิดสอนวิชานั้น อาจขยายเวลาการแก้ผลการศึกษา “I”ออกไปอีกได้เป็นรายกรณีโดยนักศึกษาต้องมี
เหตุจ าเป็น ดังนี้ 

    (๑) กรณีเจ็บป่วยของนักศึกษาโดยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
    (๒) กรณีได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนการสอบไล่ประจ าภาค และคณะจัดให้ไปสอบภาค

การศึกษาอ่ืน ซึ่งเลยก าหนดการแก้ผลการศึกษา “I” ของภาคที่ขอเลื่อน โดยภาคที่ขอเลื่อนสอบให้เลื่อนได้ไม่
เกิน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคที่ลงทะเบียนเข้าเรียน 

   ข้อ ๖๗ ในกรณีที่นักศึกษาทุจริตในการสอบไล่ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา ให้ผลการศึกษาวิชานั้นเป็น “F” 

   ข้อ ๖๘ การค านวณผลการศึกษาเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการศึกษาของทุก
วิชาที่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นวิชาในหมวดเสริมพ้ืนฐานและวิชาอ่ืน 
ๆ ตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตรหรือตามประกาศของสถาบัน 

 
หมวด ๑๑ 

การสอบประมวลความรู้ 
 

   ข้อ  ๖๙  นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะสอบประมวลความรู้  ( Comprehensive 
Examination) ได้ ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาวิชาหลักและ/หรือวิชารหัส ๖๐๐๐ ในกรณีที่ก าหนดเป็นวิชาบังคับตาม
หลักสูตร คิดเป็นผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และเป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

 



-๒๒- 
 

   ข้อ ๗๐ ในกรณีที่นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทยังไม่ทราบผลการศึกษาครบถ้วน คณบดีอาจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ได้เป็น
รายกรณ ี

             ในกรณีที่ทราบผลการศึกษาครบถ้วนแล้ว หากผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ หรือไม่
เป็นไปตามข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ ให้ถือว่าการสอบประมวลความรู้นั้นเป็น “โมฆะ” 

   ข้อ ๗๑ ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หากการสอบแบ่งออกเป็น
หลายหมวด หากนักศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหนึ่ง ในการสอบครั้งต่อไปคณะอาจให้สอบเฉพาะหมวดที่
สอบตกได ้

   ข้อ ๗๒ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะมีสิทธิสอบปากเปล่า (Oral Examination) เมื่อศึกษา
รายวิชาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตรมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และเมื่อสอบประมวล
ความรู้(Comprehensive Examination) ได้ผ่านแล้ว ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่า (Oral Examination) 

   ข้อ ๗๓ ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สอบขั้นต้น 
(Preliminary Examination) สอบปากเปล่า (Oral Examination) หรือการสอบอย่างอ่ืนที่นอกเหนือจากการ
สอบรายวิชา ผู้มีสิทธิสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของหลักสูตรนั้น ๆ หรือตามประกาศของคณะ   
 

 
หมวด ๑๒  

กรรมการสอบประมวลความรู้ 
 

   ข้อ ๗๔ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้  
(Comprehensive Examination) สอบปาก เปล่ า  ( Oral Examination) สอบคุณสมบั ติ  (Qualifying 
Examination) สอบขั้นต้น (Preliminary Examination) หรือการสอบอื่นใดตามประกาศของคณะ 

   ข้อ ๗๕ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๗๔ ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน ยกเว้นคณะกรรมการสอบปากเปล่าแต่ละชุดต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 
คน 

   ข้อ ๗๖ การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

   ข้อ ๗๗ คณบดีอาจเปลี่ยนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ตามข้อ ๗๔ ได้ตามความเหมาะสม 

 



-๒๓- 
 

   ข้อ ๗๘ การปฏิบัติตามข้อ ๗๔ ถึงข้อ ๗๗ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
หมวด ๑๓ 

สภาพรอพินิจและการสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

   ข้อ ๗๙ นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะอยู่ในสภาพรอพินิจเมื่อผลการศึกษา
รวมของทุกวิชาเมื่อสิ้นภาคนั้น ๆ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ได้ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๐ 

   ข้อ ๘๐ นักศึกษาสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ส าเร็จการศึกษา 

                        (๒) ตาย 

                        (๓) ยื่นใบลาออกและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

     (๔) คะแนนรวมของวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตในภาคหนึ่งภาคใดตั้งแต่ ๙ 
หน่วยกิตขึ้นไป ได้ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๐๐ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับ
ปริญญาโท หรือต่ ากว่า ๒.๕๐ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

     (๕) อยู่ในสภาพรอพินิจ ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นภาคฤดูร้อน 

                      (๖) ไม่ลงทะเบียนเข้าเรียนติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน โดยมิได้รับ
อนุมัติจากคณบดีให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นเมื่อลงทะเบียนครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตรแล้วและ มี
ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

     (๗) ศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาดังนี้  
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี  

        ระดับปริญญาโท ศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี 
        ระดับปริญญาเอกที่รับผู้ส าเร็จปริญญาโทเข้าศึกษาต่อ  ศึกษาไม่ส าเร็จภายใน

ระยะเวลา ๖ ปี  
        ระดับปริญญาเอกที่รับผู้ส าเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ ศึกษาไม่ส าเร็จภายใน

ระยะเวลา ๘ ปี  

              การนับระยะเวลาศึกษา ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

      ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร อธิการบดีตามค าแนะน าของรองอธิการบดี
และคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา อาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ่งได้โดยมี
เงื่อนไขตามท่ีสถาบันก าหนด 



-๒๔- 
 

     (๘) สถาบันสั่งให้ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา หรือตามระเบียบของสถาบัน 

     (๙) ในการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตครบถ้วนแล้วตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นและมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 

             (๑๐) สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/หรือสอบขั้นต้น (Preliminary 
Examination) ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่ผ่านตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดของหลักสูตรหรือตามประกาศของคณะ 

                        (๑๑) ไม่เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๓๑ และ
ข้อ ๓๒  

   ข้อ ๘๑ นักศึกษาสมทบ สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแต่ละวิชาที่ได้ลงทะเบียน
ในแต่ละภาคการศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาสมทบได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพ่ือลงทะเบียนเข้าเรียน
ตามประกาศของสถาบัน หรือตามข้อตกลงพิเศษระหว่างสถาบันและสถาบันอื่น 

                       นักศึกษาสมทบพิเศษ สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษเมื่อได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น
นักศึกษาสามัญของสถาบัน หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันตามที่ก าหนดในข้อ ๑๔ (๒)  

   นักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา  การสิ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 

หมวด ๑๔ 
การส าเร็จการศึกษา 

 

   ข้อ ๘๒ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเมื่อ ได้ปฏิบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด ดังนี้ 

   (๑) ศึกษาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
             (๒) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

   ข้อ ๘๓ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อไดป้ฏิบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
             (๑) มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และ/หรือความรู้พิ เศษอย่างอ่ืน ตาม

มาตรฐานที่สถาบันก าหนด  
    (๒) ศึกษาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และมีผลการศึกษาของทุกวิชาที่

ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตตามหลักสูตรเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 
 
 



-๒๕- 
 

     (๓) ได้ผลการศึกษาของวิชาหลักและ/หรือวิชารหัส ๖๐๐๐ ในกรณีที่ก าหนดไว้เป็นวิชา
บังคับตามหลักสูตร มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

              (๔) สอบประมวลความรู้ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล “P” (ผ่าน) 
              (๕) สอบปากเปล่า (Oral Examination) ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล “P” 

(ผ่าน) 
              (๖) กรณีที่นักศึกษาเรียนแผนที่ต้องท าวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ได้ผล “S” และส่ง

วิทยานิพนธ์แล้วตามข้อ ๔๖  
      (๗) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ตามข้อ ๔๕ 
             (๘) กรณีนักศึกษาเรียนแผน ข รายงานวิชาการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน

วิชาการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

   ข้อ ๘๔ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อไดป้ฏิบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
     (๑) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบัน

ก าหนด 
              (๒) ศึกษาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร ซ่ึงในการนับหน่วยกิตจะนับหน่วยกิตตาม

ที่ระบุไว้ใน (๑) ด้วยมิได้ แต่อาจนับรวมหน่วยกิตส าหรับระดับปริญญาโทเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตส าหรับ
ระดับปริญญาเอกได้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

      (๓) กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบที่ก าหนดให้เรียนรายวิชา มีผลการศึกษาของทุกวิชาที่
ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตตามหลักสูตรเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

                  กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบที่ก าหนดไม่ต้องเรียนรายวิชา จะต้องได้ผลการศึกษา
วิทยานิพนธ์ “S” ตามข้อก าหนดของหลักสูตร  

              ( ๔ )  ส อบคุณสมบั ติ  ( Qualifying Examination) และ /สอบขั้ น ต้ น ( Preliminary 
Examination) ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล “P”(ผ่าน) 

               (๕) ส่งวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๔๖ 
               (๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ตามข้อ ๔๕  
 

หมวด ๑๕ 
เกียรตินิยม 

 

   ข้อ ๘๕ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเกียรตินิยม ต้องมีผล
การศึกษาและเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

      (๑) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป 
 
 
 



-๒๖- 
 

    (๒) สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ “B” ในทุกวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนและต้องไม่มีผลการศึกษา 
“U” 

    (๓) ต้องไม่มีการขอโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรภายนอกสถาบันมานับรวมในหลักสูตรของ
สถาบัน เว้นแต่กรณกีารไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนตามข้อ ๕๘  

    (๔) ต้องไม่มีผลการสอบประมวลความรู้หรือสอบปากเปล่า “ตก” โดยในกรณีท่ีคณะมีการ
ประกาศผลการสอบเป็นหลายส่วนจะต้องได้ผลการสอบเป็น “ผ่าน” ทุกส่วนในการสอบครั้งเดียวกัน 

    (๕) ส าเร็จการศึกษาในก าหนด ๓ ปี ในกรณีที่ข้อก าหนดการศึกษาก าหนดให้ศึกษาไม่เกิน 
๔๕ หน่วยกิต หรือส าเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปีครึ่งในกรณีข้อก าหนดการศึกษาก าหนดให้ศึกษาเกินกว่า ๔๕ 
หน่วยกิต หรือส าเร็จการศึกษาภายใน ๔ ปีในกรณีที่ท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาภาค
แรกท่ีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ 

    (๖) ต้องไม่เคยได้รับโทษผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 

         
หมวด ๑๖ 

การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา 
 

   ข้อ ๘๖ นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก จากสภาสถาบัน เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดดังนี้  

              (๑) ส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดของหลักสูตร  
              (๒) ช าระหนี้สินทั้งหมดและปฏิบัติตามพันธกรณีอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ต่อสถาบันในฐานะนักศึกษา

สามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
               (๓) ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถาบันก าหนดครบถ้วนแล้ว 
               (๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษา 

     (๕) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง  
                   

บทเฉพาะกาล 

   ข้อ ๘๗ ให้บรรดาประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาของสถาบันยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใหม่ตามข้อบังคับ
นี้ 

 

 

  



-๒๗- 
 

   ข้อ ๘๘ ไม่ให้น าความในข้อ ๕๒ วรรคสอง ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ และข้อ ๘๕ (๓) แห่งข้อบังคับนี้มาใช้
บังคับกับนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหลักสูตรก่อนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โดยให้นักศึกษาดังกล่าวปฏิบัติตามความในข้อ ๔๗ วรรคสอง ข้อ ๕๑ ข้อ ๕๒ และข้อ ๘๑ (๓) แห่งข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

   

 
              ประกาศ ณ วันที่  15  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                                          รองศาสตราจารย์ ดร.จริายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
        นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


