ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่ อ ใหการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต นวั ต กรรมการจั ด การราชมงคล
รัตนโกสินทร% เป'นไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม ชัดเจน และบรรลุ วัตถุประสงค% ของการจัดการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาอย-างมีป ระสิทธิภาพ จึงเห็น สมควรใหมีขอบังคับ ว-าดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
บัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร%
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห- ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๔ และ ๕ แห-งพระราชบัญญัติการบริหารส-วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร%ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกว-า “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% ว-าดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร% พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต-ปAการศึกษา ๒๕๕๓ เป'นตนไป และบรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว-า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร%
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว-า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร%
“วิทยาลัย” หมายความว-า วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร%
“คณะกรรมการวิทยาลัย” หมายความว-า คณะกรรมการประจําวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการ
จัดการราชมงคลรัตนโกสินทร%
“ผูอํานวยการวิทยาลัย” หมายความว-า ผูอํ านวยการวิ ทยาลั ยบั ณฑิ ตนวัต กรรมการจั ดการราชมงคล
รัตนโกสินทร%
“ผูอํานวยการหลักสูตร” หมายความว-า ผูที่ไดรับแต-งตั้งจากผูอํานวยการวิทยาลัยเป'นผูบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
“อาจารย%ที่ปรึกษา” หมายความว-า อาจารย%ที่ปรึกษาทางวิชาการ
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว-า การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก

๒
“คณะกรรมการหลักสูตร” หมายความว-า คณะกรรมการหลักสูตรต-างๆ ภายในวิทยาลัย
ที่ไดรับการแต-งตั้งจากผูอํานวยการวิทยาลัยใหทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารย%บัณฑิตศึกษา” หมายความว-า คณาจารย%ประจํา หรืออาจารย%พิเศษของวิทยาลัยที่สอน
หรือมีหนาที่เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติเป'นไปตามขอกําหนดของแต-ละหลักสูตร
“หน-วยกิต” หมายความว-า หน-วยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับจากการศึกษา
ขอ ๔ เพื่อใหการดําเนินงานของวิทยาลัยเป'นไปดวยความเรียบรอย วิทยาลัยอาจกําหนดวิธีปฏิบัติใน
รายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยไม-ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการวิทยาลัยรักษาการใหเป'นตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา เป'นการจัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปAการศึกษาหนึ่งแบ-งออกเป'น ๒
ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษาไม-นอยกว-า ๑๕ สัปดาห% และอาจมีภาคฤดู
รอน ซึ่งนับเป'นภาคการศึกษาที่ไม-บังคับ ใชเวลาการศึกษา ๖-๙ สัปดาห% โดยเพิ่มเวลาการศึกษาในแต-ละวิชาให
เท-ากับภาคเรียนปกติ หรือใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
ขอ ๗ หน-วยกิต แต-ละรายวิชาจะมีจํานวนหน-วยกิตกําหนดไว ดังนี้
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปMญหา ๑ ชั่วโมงต-อสัปดาห% หรือไม-นอย
กว-า ๑๕ ชั่วโมงต-อภาคการศึกษา ใหมีค-าเท-ากับ ๑ หน-วยกิต
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝOกหรือทดลอง ๒-๓ ชั่วโมงต-อสัปดาห% หรือไม-นอยกว-า ๓๐
ชั่วโมงต-อภาคการศึกษา ใหมีค-าเท-ากับ ๑ หน-วยกิต
๗.๓ การฝOกงานหรือการฝOกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝOก ๓-๙ ชั่วโมงต-อสัปดาห% หรือไม-นอยกว-า ๔๕
ชั่วโมงต-อภาคการศึกษา ใหมีค-าเท-ากับ ๑ หน-วยกิต
๗.๔ การศึกษาคนควาอิสระ วิทยานิพนธ% หรือดุษฎีนิพนธ%ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ๓-๖ ชั่วโมงต-อ
สัปดาห%หรือไม-นอยกว-า ๔๕ ชั่วโมงต-อภาคการศึกษา ใหมีค-าเท-ากับ ๑ หน-วยกิต
หมวด ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ ๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ-งเป'น ๕ ประเภท ดังนี้
๘.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป'นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท-ามาแลว
๘.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป'นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว-าปริญญาบัณฑิต

๓
๘.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป'นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท-ามาแลว
๘.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป'นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว-าปริญญามหาบัณฑิต
๘.๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ ๙ โครงสรางของหลักสูตรเป'นดังนี้
๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวย
จํานวนหน-วยกิตรวมกันตลอดหลักสูตรไม-นอยกว-า ๒๔ หน-วยกิต
๙.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหน-วยกิตรวมกันตลอดหลักสูตรไม-นอย
กว-า ๓๖ หน-วยกิต หลักสูตรนี้มี ๒ แผน
๙.๒.๑ แผน ก เป'นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ% ซึ่งอาจมีได ๒
แบบ คือ
(๑) แบบ ก ๑ ประกอบดวยวิ ท ยานิ พ นธ% ไ ม- น อยกว- า ๓๖ หน- ว ยกิ ต และ
คณะกรรมการหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบไดโดยไม-นับ
หน-วยกิตแต-จะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ ประกอบดวยวิทยานิพนธ%ไม-นอยกว-า ๑๒ หน-วยกิต และ รายวิชา
ไม-นอยกว-า ๑๒ หน-วยกิต
๙.๒.๒ แผน ข เป' น แผนการศึ กษาที่ เ นนการศึ กษารายวิ ช า โดยไม- ต องทํ า วิ ทยานิ พนธ%
แต-ตองทําการศึกษาคนควาอิสระ ๖ หน-วยกิต
๙.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง แบ-ง
การศึกษาเป'น ๒ แบบ คือ
๙.๓.๑ แบบ ๑ เป'น แผนการศึกษาที่ เนนการวิจั ย โดยมี การทํา ดุษฎี นิพนธ%ที่ก-อใหเกิ ด
ความรูใหม-และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ ซึ่งหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางชาการ
อื่นประกอบไดโดยไม-นับหน-วยกิต แต-ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่วิทยาลัยกําหนด ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําดุษฎีนิพนธ%ไมนอยกว-า ๔๘ หน-วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม-นอยกว-า ๓ หน-วยกิต
(๒) แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําดุษฎีนิพนธ%ไม-นอยกว-า
๗๒ หน-วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม-นอยกว-า ๓ หน-วยกิต
ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธ%ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
๙.๓.๒ แบบ ๒ เป'นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ%ที่มีคุณภาพสูง
และก-อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําดุษฎีนิพนธ%ไม-นอย
กว-า ๓๖ หน-วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม-นอยกว-า ๑๕ หน-วยกิต

๔
(๒) แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําดุษฎีนิพนธ%ไม-นอยกว-า
๔๘ หน-วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม-นอยกว-า ๒๔ หน-วยกิต
ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธ%ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ ๑๐ กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษาเต็มเวลาเป'นดังนี้
๑๐.๑ หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอย-างนอย ๑ ปAการศึกษา และอย-างมากไม-เกิน ๓ ปAการศึกษา
หากมีภาคฤดูรอนต-อเนื่องในปAการศึกษาสุดทายใหนับรวมดวย
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
อย-างนอย ๒ ปAการศึกษา และอย-างมากไม-เกิน ๕ ปAการศึกษา
๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
อย-างนอย ๓ ปAการศึกษา สําหรับนักศึกษาวุฒิเริ่มตนต-างกันดังนี้
๑๐.๓.๑ นักศึกษาวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท-าไม-เกิน ๗ ปAการศึกษา
๑๐.๓.๒ นักศึกษาวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท-าไม-เกิน ๕ ปAการศึกษา
ในกรณีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีเหตุผลจําเป'นอย-างยิ่งที่จะตองขยายเวลา
การศึกษา ใหผูอํานวยการวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไม-เกิน ๑ ปAการศึกษา
ขอ ๑๑ การเปSดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหผูอํานวยการหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังต-อไปนี้
๑๑.๑ อาจารย%ที่ปรึกษา ควรมีคุณสมบัติ ดังต-อไปนี้
๑๑.๑.๑ อาจารย% ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาคนควาอิ ส ระควรเป' น อาจารย% ป ระจํ า หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท-า และตองมีประสบการณ%ในการทําวิจัยที่มิใช-ส-วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๑๑.๑.๒ อาจารย% ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ% ร ะดั บ มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี นิ พ นธ% ควรเป' น
อาจารย%ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท-า หรือเป'นผูดํารงตําแหน-งทางวิชาการ
ไม-ต่ํากว-ารองศาสตราจารย%ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ%กัน และตองมีประสบการณ%ในการทําวิจัยที่มิใชส-วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ ๑๒ การนับระยะเวลาเป'นปAการศึกษาตามขอ ๑๐.๑ ขอ ๑๐.๒ และขอ ๑๐.๓ ใหนับตั้งแต-วันที่ขึ้น
ทะเบียนเป'นนักศึกษาตามขอ ๑๕.๓
หมวด ๓
การรับเขาเป-นนักศึกษา
ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูเขาเป'นนักศึกษา
๑๓.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท-า หรือระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่วิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามเงื่อนไขของแต-ละหลักสูตรกําหนด

๕
๑๓.๒ เป'นผูมีความประพฤติดี
๑๓.๓ ไม-เป'นโรคติดต-อรายแรงซึ่งเป'นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป'นโรคที่จะเป'นอุปสรรคต-อ
การศึกษา
ขอ ๑๔ การรับเขาเป'นนักศึกษา
ผูเขาเป'นนักศึกษาจะตองผ-านการคัดเลือกตามประกาศของวิทยาลัย แต-ในกรณีที่มีเหตุผลความ
จําเป'นเป'นพิเศษเพื่อประโยชน%ของทางราชการ วิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓ เขา
เป'นนักศึกษาตามนโยบายของวิทยาลัยก็ได
ขอ ๑๕ การขึ้นทะเบียนเป'นนักศึกษา
๑๕.๑ ผูที่ผ-านการรับเขาเป'นนักศึกษาตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่วิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศของวิทยาลัย ตามวัน เวลาและสถานที่ที่วิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผ-านการรับเขาเป'นนักศึกษาที่ไม-อาจมารายงานตัวเป'นนักศึกษาตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กําหนดเป'นอันหมดสิทธิที่จะเขาเป'นนักศึกษา เวนแต-จ ะไดแจงเหตุขัด ของใหวิทยาลัย ทราบเป'น ลาย
ลักษณ%อักษรในวันที่กําหนดใหรายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กําหนด
๑๕.๒ ผูที่ผ-านการรับเขาเป'นนักศึกษาจะตองขึ้นทะเบียนเป'นนักศึกษาประเภทใดประเภท
หนึ่งตามขอ ๒๙.๑
๑๕.๓ การขึ้นทะเบียนเป'นนักศึกษาจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นักศึกษารายงานตัว
หมวด ๔
การลงทะเบียน
ขอ ๑๖ การชําระเงินค-าลงทะเบียนเรียน
การชําระเงินค-าลงทะเบียนเรียน และค-าธรรมเนียมอื่นๆ ใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
ขอ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๗.๑ กําหนดวัน เวลา และวิ ธีการลงทะเบี ยนเรีย น และขอเพิ่ม-ลดรายวิช าในแต- ละภาค
การศึกษาใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
๑๗.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ%ต-อเมื่อนักศึกษาไดชําระค-าธรรมเนียมต-าง ๆ ของ
วิทยาลั ย เรี ย บรอยแลว ภายในกํ าหนดเวลาตามประกาศของวิ ทยาลัย นักศึ กษาผู ใดลงทะเบีย นเรี ย น หรื อชํ า ระ
ค-าธรรมเนียมต-าง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามประกาศของวิทยาลัย
๑๗.๓ ผูที่ ขึ้น ทะเบี ยนเป' นนั กศึ กษาในภาคการศึ กษาใดของแต- ละระบบจัด การศึ กษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
๑๗.๔ นั กศึ กษาที่ ไม- ไดลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าโดยสมบู ร ณ% ในภาคการศึ กษาใด ภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของวิทยาลัย จะไม-มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแต-จะไดรับอนุมัติเป'นกรณีพิเศษ
จากผูอํานวยการวิทยาลัย

๖
๑๗.๕ ก- อ นการลงทะเบี ย นเรี ย นแต- ล ะภาคการศึ ก ษา นั กศึ ก ษาตองไดรั บ ความ
เห็นชอบจากอาจารย%ที่ปรึกษาในการเลือกรายวิชา ถารายวิชาใดบังคับว-าตองเรียนรายวิชาอื่นก-อน นักศึกษาตอง
เรียนรายวิชานั้นเป'นลําดับแรก หากการลงทะเบียนรายวิชาในแต-ละภาคการศึกษาไม-เป'นไปตามที่กําหนดไวขางตน
จะกระทําไดต-อเมื่อไดรับความเห็นชอบจากจากผูอํานวยการหลักสูตร หรือผูอํานวยการวิทยาลัย นักศึกษาจึงจะมี
สิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล-าวได
๑๗.๖ จํานวนหน-วยกิตแต-ละภาคการศึกษา
๑๗.๖.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในแต-ละภาคการศึกษา ไม-นอยกว-า ๖ หน-วยกิต
และไม-เกิน ๑๕ หน-วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม-นอยกว-า ๓ หน-วยกิตและไม-เกิน ๖ หน-วยกิตในภาค
การศึกษาฤดูรอน
๑๗.๖.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนนอยหรือมากกว-าเกณฑ%ที่กําหนดในขอ ๑๗.๖.๑
ไดต-อเมื่อไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัย
ขอ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป'นกรณีพิเศษโดยไม-นับหน-วยกิต (Audit)
๑๘.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป'นกรณีพิเศษโดยไม-นับหน-วยกิตได ต-อเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารย%ที่ปรึกษาและอาจารย%ผูสอน และตองชําระค-าหน-วยกิตตามปกติ
๑๘.๒ การลงทะเบียนเรียนวิชาเป'นกรณีพิเศษโดยไม-นับหน-วยกิตนี้ไม-บังคับใหนักศึกษาสอบ แตจะบันทึกในระเบียนในช-องผลการเรียนว-า AU (Audit) เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไม-นอยกว-ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นเท-านั้น
๑๘.๓ วิ ทยาลั ยอาจอนุ มัติใหบุคคลภายนอกเขาเรีย นบางรายวิ ชาเป' นกรณีพิเ ศษ แต-ต องมี
คุณสมบัติและพื้นความรูตามที่วิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
วิทยาลัย
ขอ ๑๙ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแต-ยังไม-สําเร็จการศึกษา หรือ
นักศึกษาที่ลาพักการเรียน หรือนักศึกษาที่ถูกสั่งพักการเรียน ตองลงทะเบียนชําระเงินตามปกติและตองปฏิบัติตาม
ขอบั งคั บ ระเบียบ และประกาศของวิ ทยาลัย เพื่ อรั กษาสถานภาพนักศึ กษาทุ กภาคการศึ กษาจนกว- าจะสํา เร็ จ
การศึกษา
ขอ ๒๐ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาที่เรียน
๒๐.๑ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาที่เรียน ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย%ที่ปรึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัย
๒๐.๒ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาที่เรี ยนตองกระทําภายใน ๓ สัปดาห%แรกของภาค
การศึกษา ทั้งนี้ตองเป'นไปตามขอ ๑๗.๖

๗
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๑ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม-นอยกว-ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกล-าวได ยกเวนกรณีการจัด การศึกษาแบบการศึกษาอิสระ (Independent Study)
การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Specific Area Study) หรือการอ-านตามแนวแนะ (Directed Reading)
ขอ ๒๒ การประเมินผลการเรียนรายวิชา
๒๒.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต-ละรายวิชาใหเป'นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มี
ค-าระดับขั้น (Numeric Grades) ดังต-อไปนี้
อักษรระดับขั้น
คาระดับขั้น
ความหมาย
ก หรือ A
๔.๐
ดีเยี่ยม (Excellent)
ข+ หรือ B+
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
ข หรือ B
๓.๐
ดี (Good)
ค+ หรือ C+
๒.๕
ค-อนขางดี (Fairly Good)
ค หรือ C
๒.๐
พอใช (Fair)
ง+ หรือ D+
๑.๕
อ-อน (Poor)
ง หรือ D
๑.๐
อ-อนมาก (Very Poor)
ม.ผ. หรือ F
๐
ไม-ผ-าน / ตก (Fail)
๒๒.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม-มีการประเมินผลเป'นค-าระดับขั้น (Numeric Grades) ให
ประเมินผลโดยใชสัญลักษณ%ที่ไม-มีค-าระดับขั้นดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
พ.จ. หรือ S
พอใจ / ผ-านเกณฑ% (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U
ไม-พอใจ / ไม-ผ-านเกณฑ% (Unsatisfactory)
ม.ส. หรือ I
ไม-สมบูรณ% (Incomplete)
ถ. หรือ W
ถอนรายวิชา (Withdraw)
ม.น. หรือ AU
ไม-นับหน-วยกิต (Audit)
๒๒.๓ การให พ.จ. (S) หรือ ม.จ. (U) จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไม-มีหน-วยกิต หรือมีหน-วยกิต
แต-สาขาวิชาเห็นว-าไม-สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค-าระดับขั้น แต-ในกรณีที่นักศึกษาได ม.จ.(U)
จะตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว-าจะไดรับความเห็นชอบใหผ-านได จึงจะถือว-าไดศึกษาครบถวนตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร
๒๒.๔ การให ม.ผ. (F) จะกระทําในกรณีต-อไปนี้
๒๒.๔.๑ นักศึกษาขาดสอบโดยไม-ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัย

๘
๒๒.๔.๒ นักศึกษามีเวลาเรียนไม-ครบตามเกณฑ%ในขอ ๒๑
๒๒.๔.๓ นักศึกษาทุจริตในการสอบ
๒๒.๕ การให ม.ส. (I) จะกระทําไดในกรณีต-อไปนี้
๒๒.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ%ในขอ ๒๑ แต-ไม-ไดสอบเพราะปzวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัย
๒๒.๕.๒ อาจารย%ผูสอน ผูอํานวยการหลักสูตร และผูอํานวยการวิทยาลัย เห็นสมควรให
รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป'นส-วนประกอบของการศึกษารายวิชานั้นยังไม-สมบูรณ% นักศึกษาที่
ไดรับการใหคะแนนระดับขั้น ม.ส. (I) จะตองดําเนินการแกสัญลักษณ% ม.ส. (I) ใหเสร็จสิ้นภายใน ๔ สัปดาห%นับแตเปSดภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารย%ผูสอนแกสัญลักษณ% ม.ส. (I) หากพนกําหนดดังกล-าววิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ%
ม.ส. (I) เป'นค-าระดับขั้น ม.ผ. (F) ไดทันที ยกเวนการได ม.ส. (I) ของดุษฎีนิพนธ% วิทยานิพนธ% หรือการศึกษาอิสระ
๒๒.๖ การให ถ. (W) จะกระทําในกรณีต-อไปนี้
๒๒.๖.๑ นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนตามขอ ๓๐.๑
๒๒.๖.๒ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
๒๒.๖.๓ นั ก ศึ ก ษาไดรั บ อนุ มั ติ จ ากผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ใหเปลี่ ย นสั ญ ลั ก ษณ% จ าก
สัญลักษณ% ม.ส. (I) ที่นักศึกษาไดรับตามขอ ๒๒.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ% ม.ส. (I) แลว
แต-การปzวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม-สิ้นสุด
๒๒.๗ การให ม.น. (AU) จะกระทําในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เป'นพิเศษโดยไม-นับหน-วยกิตตามขอ ๑๘
๒๒.๘ ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัย
ขอ ๒๓ การประเมิ น ผลการสอบพิ เ ศษตามขอกํ า หนดของหลั ก สู ต ร ไดแก- การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
(Qualifying Examination) หรือการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) นักศึกษาจะตองผ-าน
การสอบก-อนเริ่มการทําดุษฎีนิพนธ% หรือวิทยานิพนธ% การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล-าวใหผลการประเมินเป'น
ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
พ.จ. หรือ S
พอใจ / ผ-านเกณฑ% (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U
ไม-พอใจ / ไม-ผ-านเกณฑ% (Unsatisfactory)
ขอ ๒๔ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินผลการสอบพิเศษเป'น ม.จ. (U) ตามขอ ๒๓ ใหกระทําการแกตัวได ๒
ครั้ง หากยังไดรับการประเมินเป'น ม.จ. (U) อีก ใหพนสภาพเป'นนักศึกษา
ขอ ๒๕ การประเมิ น คุ ณ ภาพดุ ษ ฎี นิ พ นธ% / วิ ท ยานิ พ นธ% / การศึ ก ษาอิ ส ระ ซึ่ ง ประกอบดวย เนื้ อ หา
กระบวนการวิจัย การเขียน การสอบป}องกัน ใหเป'นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร และใหคณะกรรมการเกี่ยวกับดุษฎี
นิพนธ%/วิทยานิพนธ%/การศึกษาคนควาอิสระมีหนาที่ ดังนี้

๙
๒๕.๑ ประเมินผลงานการทําดุษฎีนิพนธ%/วิทยานิพนธ%/การศึกษาอิสระ ใหผลการประเมินเป'น
ดังนี้
ระดับขั้น
พ.จ. หรือ S
ม.จ. หรือ U

ความหมาย
พอใจ / ผ-านเกณฑ% (Satisfactory)
ไม-พอใจ / ไม-ผ-านเกณฑ% (Unsatisfactory)

ขอ ๒๖ การนับจํานวนหน-วยกิต และการคํานวณค-าคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๖.๑ การนับจํานวนหน-วยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาค-าระดับขั้นเฉลี่ย ใหนับจากรายวิชาที่มี
การประเมินผลการศึกษาแบบแสดงค-าระดับขั้นตามขอ ๒๒.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหน-วยกิต และค-าระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาค-าระดับขั้นเฉลี่ยดวย
๒๖.๒ การนับจํานวนหน-วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะ
หน-วยกิตของรายวิชาที่สอบไดระดับค-า ค (C) ขึ้นไปเท-านั้น
๒๖.๓ ค-าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว-างจํานวนหน-วยกิตกับค-าระดับขั้นของแต-ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด
เป'นตัวตั้ง หารดวยจํานวนหน-วยกิตรวมทั้งหมด
๒๖.๔ ค-าคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต-เริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว-างจํานวนหน-วยกิตกับค-าระดับขั้นของแต-ละรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมดเป'นตัวตั้ง หารดวยจํานวนหน-วยกิตรวมทั้งหมด
๒๖.๕ การคํานวณค-าคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ ๒ ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๗ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๒๗.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาได ค+ (C+) หรือ ค (C) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดต-อเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัย โดยคําแนะนําของผูอํานวยการหลักสูตร
๒๗.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ม.ผ. (F) นักศึกษาจะตอง
ลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตอง
ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัย โดยคําแนะนําของผูอํานวยการหลักสูตร
ขอ ๒๘ การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ
นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับ
โทษอย-างใดอย-างหนึ่ง ดังนี้
๒๘.๑ ตกในรายวิชานั้น
๒๘.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อขอรับ
ปริญญาไปอีก ๑ ปAการศึกษา

๑๐
๒๘.๓ พนจากสภาพนักศึกษา
การพิจารณาการทุจริตดังกล-าว ใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
หมวด ๖
สถานภาพนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก
ขอ ๒๙ สถานภาพนักศึกษา เป'นดังนี้
๒๙.๑ สถานภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาของวิทยาลัย แบ-งออกเป'น ๒ ประเภท ดังนี้
๒๙.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ เป'นนักศึกษาที่เรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ
๒๙.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ เป'นนักศึกษาที่เรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ
๒๙.๒ สถานภาพนักศึกษาตามการรับเขาศึกษา
๒๙.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพสมบูรณ% ไดแก- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป'นปAแรก หรือ
นักศึกษาที่สอบไดค-าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม-ต่ํากว-า ๓.๐๐ หรือนักศึกษาสอบผ-านรายวิชาที่กําหนดเป'นวิชาปรับ
พื้นฐานภายใตเงื่อนไขของวิทยาลัย
๒๙.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ไดแก- นักศึกษาที่สอบไดค-าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
นอยกว-า ๓.๐๐
๒๙.๒.๓ นักศึกษาสถานภาพทดลองเรียน ไดแก- นักศึกษาที่วิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมี
เงื่อนไขตามประกาศของวิทยาลัย
๒๙.๒.๔ นักศึกษาสถานภาพสมทบ ไดแก- นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่มาลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาที่วิทยาลัย
๒๙.๒.๕ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ไดแก- นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่มาเรียนที่วิทยาลัยตาม
โครงการความร-วมมือระหว-างวิทยาลัยกับสถาบันนั้น ๆ
ขอ ๓๐ การลาพักการเรียน
๓๐.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต-อไปนี้
๓๐.๑.๑ ไดรั บทุ น แลกเปลี่ย นนั กศึกษาระหว- างประเทศ หรือทุ นอื่ น ใดที่วิ ทยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
๓๐.๑.๒ปz ว ยและตองรั กษาตั ว เป' น เวลานานเกิ น กว- า รอยละ ๒๐ ของเวลาเรี ย น
ทั้ ง หมดในภาคการศึ กษานั้ น ตามคํ า สั่ ง แพทย% โดยมี ใ บรั บ รองแพทย% จ ากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว-าดวยสถานพยาบาล ซึ่งเป'นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๓๐.๑.๓ มีเหตุจําเป'นส-วนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสถานภาพ
นักศึกษาในวิทยาลัยมาแลวอย-างนอย ๑ ภาคการศึกษา
๓๐.๒ การลาพักการเรียน นักศึกษาตองยื่นคํารองต-อผูอํานวยการวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห%
นับจากวันเปSดภาคการศึกษา และผูอํานวยการวิทยาลัยเป'นผูพิจารณาอนุญาต

๑๑
๓๐.๓ การลาพักการเรียน ใหอนุญาตเพียง ๑ ภาคการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๑๐
๓๐.๔ ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู-ในระยะเวลาการศึกษาดวย
๓๐.๕ในระหว- า งที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตใหลาพั ก การเรี ย น นั กศึ กษาจะตองชํ า ระเงิ น ค- า บํ า รุ งและ
ค-าธรรมเนียมต-าง ๆ ตามประกาศของวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ภายใน ๒ สัปดาห%นับจากวันเปSดภาคการศึกษาเพื่อ
รักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัย
ขอ ๓๑ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค%จะลาออกจากการเป'นนักศึกษาของวิทยาลัย ใหยื่นคํารองต-อผูอํานวยการ
วิทยาลัย โดยผ-านอาจารย%ที่ปรึกษาและผูอํานวยการหลักสูตร
ขอ ๓๒ การพนจากสภาพนักศึกษา
นักศึกษาพนจากสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต-อไปนี้
๓๒.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓๒.๒ ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัยใหลาออกตามขอ ๓๑ หากยังไม-ไดรับอนุมัติให
ลาออก ใหถือว-านักศึกษาผูนั้นยังมีสภาพเป'นนักศึกษา
๓๒.๓ ถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัยในกรณีดังต-อไปนี้
๓๒.๓.๑ ไม-ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป'นนักศึกษา
๓๒.๓.๒ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลว ไม-ชําระเงินค-าบํารุงตาม
ประกาศของวิทยาลัย
๓๒.๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๓ อย-างใดอย-างหนึ่ง
๓๒.๓.๔ คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากว-า ๒.๗๕
๓๒.๓.๕ เป'นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีค-าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว-า ๒.๘๐ เป'น
เวลา ๒ ภาคการศึกษาต-อเนื่องกัน
๓๒.๓.๖ เป'นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจครบ ๔ ภาคการศึกษาที่มีการต-อเนื่องกัน
แลวยังไม-พนสภาพรอพินิจ
๓๒.๓.๗ ไม-สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในขอ ๑๐
๓๒.๓.๘ สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือสอบปากเปล-าขั้น
สุดทาย หรือสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ไม-ผ-านตามขอ ๓๙.๔ และ ๔๐.๓
๓๒.๓.๙ ทําการทุจริตอย-างรายแรงในการสอบ
๓๒.๓.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย-างรายแรงในขณะที่เป'นนักศึกษา
๓๒.๓.๑๑ ทําผิดระเบียบของวิทยาลัยอย-างรายแรง
๓๒.๓.๑๒ ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแต-ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
๓๒.๔ ถึงแก-กรรม

๑๒
ขอ ๓๓ ผูที่พนจากสถานภาพนักศึกษาเพราะถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัยตามขอ ๓๒.๓.๒ หากประสงค%
ขอคืนสถานภาพเป'นนักศึกษาอีก ใหยื่นคํารองผ-านอาจารย%ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ% หรือดุษฎีนิพนธ%
หลั ก และผู อํ า นวยการหลั กสู ต รเพื่ อเสนอใหผู อํ า นวยการวิ ทยาลั ย อนุ มัติ ทั้ งนี้ ผู นั้ น ตองชํ า ระเงิ น ค- า บํ า รุ งและ
ค-าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหผูนั้นคืนสถานภาพเป'นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งและคงสถานภาพเป'น
นักศึกษาเพียงเท-าระยะเวลาตามขอ ๑๕.๓ นับตั้งแต-วันขึ้นทะเบียนเป'นนักศึกษาครั้งแรก
หมวด ๗
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหนวยกิต
ขอ ๓๔ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
๓๔.๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป'นอย-างยิ่ง ผูอํานวยการวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษา
เปลี่ ยนสถานภาพตามขอ ๒๙.๒ ทั้งนี้นั กศึ กษาจะตองปฏิบั ติต ามขอบั งคั บ ระเบีย บ และประกาศของวิ ทยาลั ย
รวมทั้งชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
๓๔.๒ นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ ๓๔.๑ ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไม-นอยกว-า ๑
ภาคการศึกษา
๓๔.๓ นักศึกษาสถานภาพทดลองเรียนที่ เขาศึกษาตามขอ ๒๙.๒.๓ จะตองสอบไดค-าระดั บ
คะแนนเฉลี่ยไม-ต่ํากว-า ๓.๐๐ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพตามขอ๒๙.๒.๑ ทั้งนี้
นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของวิทยาลัย รวมทั้งชําระค-าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ประกาศของวิทยาลัยดวย
ขอ ๓๕ การโอนหน- ว ยกิ ต และการเที ย บโอนหน- ว ยกิ ต ใหเป' น ไปตามหลั ก เกณฑ% ก ารเที ย บโอนของ
มหาวิทยาลัย โดยการขอโอนหน-วยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร และไดรับอนุมัติ
จากผูอํานวยการวิทยาลัย
ขอ ๓๖ การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นักศึกษาที่ประสงค%จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจากวิชาเอก
หรื อ สาขาวิ ช าที่ ต องการเขาศึ กษา โดยไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการหลั กสู ต ร และไดรั บ อนุ มัติ จ าก
ผูอํานวยการวิทยาลั ย ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะนับตั้งแต-วันขึ้นทะเบียนเป'น นักศึกษาระดับบัณฑิ ต
ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาแรกที่เขามาศึกษา สําหรับการโอนหน-วยกิต รายวิชาใหเป'นไปตามขอ ๓๕
ขอ ๓๗ การรับโอนนักศึกษา หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
วิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนนั ก ศึ ก ษา หรื อ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท-ามหาวิทยาลัยไดตามประกาศของวิทยาลัย ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรใหเริ่มนับตั้งแต-เขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม

๑๓
หมวด ๘
การสอบพิเศษ ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
ขอ ๓๘ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองผ-านการทดสอบภาษาที่ไม-ใช-ภาษาประจําชาติของ
ตนอย-างนอย ๑ ภาษาตามประกาศของวิทยาลัย โดยใหอยู-ในดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรและไดรับอนุมัติ
จากผูอํานวยการวิทยาลัย
ขอ ๓๙ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๓๙.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผ-านการสอบวัดคุณสมบัติ
๓๙.๒ การสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อวัดว-านักศึกษามีความสามารถในดานการดําเนินงานวิจัย
ไดแก- ความรูความเขาใจ การวิเคราะห% การสังเคราะห%ขอมูล การระบุประเด็นความสําคัญและการสรุปขอคิดเห็น
๓๙.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ%ในภาคการศึกษา
แรก โดยนักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติผ-านก-อนเริ่มทําดุษฎีนิพนธ%
๓๙.๔ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ ไดผลเป'น ม.จ. (U) จะตองสอบแกตัวใหม- ทั้งนี้นักศึกษามี
สิทธิสอบวัดคุณสมบัติ ๒ ครั้ง
๓๙.๕ วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
ขอ ๔๐ การสอบปากเปล-าขั้นสุดทาย และการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
ดวยขอเขียนหรือปากเปล-า
๔๐.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก จะตองสอบผ-านการสอบปากเปล-าขั้น
สุดทาย
๔๐.๒ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองสอบผ-านการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนหรือปากเปล-าก-อนทําการศึกษาอิสระ
๔๐.๓ นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบการสอบปากเปล- า ขั้ น สุ ด ทาย และการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนหรือปากเปล-า ไดผลเป'น ม.จ. (U) จะตองสอบแกตัวใหม- ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิสอบปากเปล-าขั้นสุดทาย และสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน
หรือปากเปล-า ๓ ครั้ง
๔๐.๔ วั น เวลา และกระบวนการสอบปากเปล- า ขั้ น สุ ด ทาย และการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนหรือปากเปล-าใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
ขอ ๔๑ ดุษฎีนิพนธ%
๔๑.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทําดุษฎีนิพนธ%
๔๑.๒ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ%
๔๑.๒.๑ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ% ร ะดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต คณะกรรมการควบคุ ม ดุ ษ ฎี นิ พ นธ%
จะตองประกอบดวยอาจารย%ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท-า หรือ

๑๔
เป'นผูดํารงตําแหน-งทางวิชาการไม-ต่ํากว-ารองศาสตราจารย%ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ%กัน และตองมี
ประสบการณ%ในการทําวิจัยที่มิใช-ส-วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๔๑.๓ นักศึกษาจะตองส-งขอเสนอดุ ษฎีนิพนธ% เพื่ อใหผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารย%
ประจําวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% ตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขของหลักสูตร
๔๑.๔ การประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ%
๔๑.๔.๑ นั กศึ ก ษาหลั กสู ต รปริ ญ ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต จะตองปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ% และ
ประกาศของวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ%
๔๑.๕ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% จะตองเขาประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ%ครบตาม
องค%ประกอบ
๔๑.๖ กรณีที่คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% ไม-ครบองค%ประกอบในการประเมินผลการทํา
ดุษฎีนิพนธ% ใหวิทยาลัยกําหนดเวลาใหม-เพื่อประเมินผลตามความเหมาะสม
๔๑.๗ วัน เวลา และกระบวนการนําเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ%
ใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
๔๑.๘ การสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ%
๔๑.๘.๑ คณะกรรมการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ% ประกอบดวย คณะกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ%ทั้งคณะ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๔๑.๘.๒ ในการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ% ใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไดรับการแต-งตั้ง
จากคณะกรรมการหลักสูตร
๔๑.๘.๓ นักศึกษาจะสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ%ได เมื่อ
๔๑.๘.๓.๑ จัดพิมพ%ดุษฎีนิพนธ% ใหวิทยาลัยอย-างนอย ๑ เดือนก-อนวันสอบ
๔๑.๘.๓.๒ ไดดําเนินการส-งผลงานดุษฎีนิพนธ% หรือส-วนหนึ่งของผลงาน เพื่อ
ตีพิมพ%อย-างนอย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ%ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร-วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก-อนการตีพิมพ% และเป'นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๔๑.๘.๔ การสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ% จะตองประกอบดวยคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ%ทั้งคณะ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% ตองไม-เป'นประธานกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ%
๔๑.๘.๕ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ% และผูทรงคุณวุฒิภายนอก เป'นผูรับผิดชอบ
ในการสอบ ในกรณีที่ผลสอบเป'นที่พอใจใหผลการศึกษาเป'น พ.จ. (S) และกรณีที่ผลสอบไม-เป'นที่พอใจใหผล
การศึกษาเป'น ม.จ. (U) ใหทําการสอบแกตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ%กําหนด
๔๑.๘.๖ นักศึกษาที่สอบผ-านการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ% แลว ใหดําเนินการจัดส-งดุษฎี
นิพนธ% ฉบับสมบูรณ%ตามรูปแบบที่วิทยาลัยกําหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ ในกรณีที่มีการแกไขดุษฎีนิพนธ%
ซึ่งไม-เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป}องกันดุษฎีนิพนธ%อาจกําหนดใหส-งดุษฎีนิพนธ%เกิน ๖๐ วันได แต-ตอง
ไม-เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ มิฉะนั้นจะตองทําการสอบดุษฎีนิพนธ%ใหม-

๑๕
ขอ ๔๒ วิทยานิพนธ%
๔๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก ตองทําวิทยานิพนธ%
๔๒.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ%
๔๒.๒.๑ วิ ท ยานิ พนธ% ร ะดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะกรรมการควบคุ มวิ ท ยานิ พนธ%
จะตองประกอบดวยอาจารย%ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท-า หรือ
เป'นผูดํารงตําแหน-งทางวิชาการไม-ต่ํากว-ารองศาสตราจารย%ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ%กัน และตองมี
ประสบการณ%ในการทําวิจัยที่มิใช-ส-วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๔๒.๓ นั กศึกษาจะตองส-งขอเสนอวิทยานิพนธ% เพื่อใหผูอํา นวยการหลักสูตรและคณาจารย%
ประจําวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% ตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขของหลักสูตร
๔๒.๔ การประเมินผลการทําวิทยานิพนธ%
๔๒.๔.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ%
และประกาศของวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ%
๔๒.๕ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% จะตองเขาประเมินผลการทําวิทยานิพนธ%ครบตาม
องค%ประกอบ
๔๒.๖ กรณีที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% ไม-ครบองค%ประกอบในการประเมินผลการทํา
วิทยานิพนธ% ใหวิทยาลัยกําหนดเวลาใหม-เพื่อประเมินผลตามความเหมาะสม
๔๒.๗ วัน เวลา และกระบวนการนําเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ%
ใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
๔๒.๘ การสอบป}องกันวิทยานิพนธ%
๔๒.๘.๑ คณะกรรมการสอบป}องกันวิทยานิพนธ% ประกอบดวย คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ%ทั้งคณะ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๔๒.๘.๒ ในการสอบป}องกันวิทยานิพนธ% ใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไดรับการแต-งตั้ง
จากคณะกรรมการหลักสูตร
๔๒.๘.๓ นักศึกษาจะสอบป}องกันวิทยานิพนธ%ได เมื่อ
๔๒.๘.๓.๑ จัดพิมพ%วิทยานิพนธ% ใหวิทยาลัยอย-างนอย ๑ เดือนก-อนวันสอบ
๔๒.๘.๓.๒ ไดดํ าเนินการส-งผลงานวิทยานิพนธ% หรือส-วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ% เพื่อตีพิมพ%อย-างนอย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ%ทางวิชาการ หรือเสนอต-อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
๔๒.๘.๔ การสอบป} อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ% จะตองประกอบดวยคณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ%ทั้งคณะ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% ตองไม-เป'นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ%
๔๒.๘.๕ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ% และผูทรงคุณวุฒิภายนอก เป'นผูรับผิดชอบ
ในการสอบ ในกรณีที่ผลสอบเป'นที่พอใจใหผลการศึกษาเป'น พ.จ. (S) และกรณีที่ผลสอบไม-เป'นที่พอใจใหผล
การศึกษาเป'น ม.จ. (U) ใหทําการสอบแกตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป}องกันวิทยานิพนธ%กําหนด

๑๖
๔๒.๘.๖ นักศึกษาที่สอบผ-านการสอบป}องกันวิทยานิพนธ% แลว ใหดําเนินการจัดส-ง
วิทยานิพนธ% ฉบับสมบูรณ%ตามรูปแบบที่วิทยาลัยกําหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ ในกรณีที่มีการแกไข
วิทยานิพนธ% ซึ่งไม-เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป}องกันวิทยานิพนธ%อาจกําหนดใหส-งวิทยานิพนธ%เกิน ๖๐
วันได แต-ตองไม-เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ มิฉะนั้นจะตองทําการสอบวิทยานิพนธ%ใหมขอ ๔๓ การศึกษาอิสระ
๔๓.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําการศึกษาอิสระ
๔๓.๒ วิทยาลัย จะแต-งตั้งอาจารย%ที่ป รึกษาสําหรับ การศึกษาอิสระ โดยมีคุณสมบัติ จะตอง
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท-า หรือ เป'นผูดํารงตําแหน-งทางวิชาการไม-ต่ํากว-ารองศาสตราจารย%
ในสาขาวิชานั้น และตองมีประสบการณ%ในการทําวิจัยที่มิใช-ส-วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามประกาศของ
วิทยาลัย
๔๓.๓ องค%ประกอบ คุณสมบัติ และอาจารย%ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และจํานวนกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระ ใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
๔๓.๔ นักศึกษาจะตองส-งขอเสนอการศึกษาอิสระเพื่อใหผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารย%
ประจําวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการการศึกษาอิสระ ตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขของหลักสูตร
๔๓.๕ การประเมินผลการทําการศึกษาอิสระ
๔๓.๕.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ%
และประกาศของวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินผลการทําการศึกษาอิสระ
๔๓.๕.๒ คณะกรรมการการศึกษาอิสระจะตองเขาประเมินผลการทําการศึกษาอิสระ
ครบตามองค%ประกอบ
๔๓.๕.๓ กรณีที่คณะกรรมการการศึกษาอิสระไม-ครบองค%ประกอบในการประเมินผล
ใหวิทยาลัยกําหนดเวลาใหม-เพื่อประเมินผลตามความเหมาะสม
๔๓.๕.๔ วั น เวลา และกระบวนการนํ า เสนอผลงานเพื่ อ ขอรั บ การประเมิ น ผลการ
ทําการศึกษาอิสระ ใหเป'นไปตามประกาศของวิทยาลัย
๔๓.๖ การสอบป}องกันการศึกษาอิสระ
๔๓.๖.๑ คณะกรรมการสอบป}องกันการศึกษาอิสระ ประกอบดวย อาจารย%ที่ปรึกษา
คณะกรรมการการศึกษาอิสระทั้งคณะ และกรรมการสอบ
๔๓.๖.๒ นักศึกษาจะสอบป}องกันการศึกษาอิสระ เมื่อไดจัดพิมพ%รายงานการศึกษาอิสระ
ใหวิทยาลัยอย-างนอย ๑ เดือนก-อนวันสอบ
๔๓.๖.๓ การสอบป} อ งกั น การศึ ก ษาอิ ส ระจะตองประกอบดวยอาจารย% ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการการศึกษาอิสระทั้งคณะ และกรรมการสอบ
๔๓.๖.๔ คณะกรรมการสอบป}องกันการศึกษาอิสระทั้งคณะ และกรรมการสอบ เป'น
ผูรับผิดชอบในการสอบ ในกรณีที่ผลสอบเป'นที่พอใจใหผลการศึกษาเป'น พ.จ. (S) และกรณีที่ผลสอบไม-เป'นที่พอใจ
ใหผลการศึกษาเป'น ม.จ. (U) ใหทําการสอบแกตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป}องกันการศึกษาอิสระ
กําหนด

๑๗
๔๓.๖.๕ นักศึกษาที่สอบผ-านการสอบป}องกันการศึกษาอิสระแลว ใหดําเนินการจัดส-ง
รายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ%ตามรูปแบบที่วิทยาลัยกําหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ ในกรณีที่มีการ
แกไขรายงานการศึกษาอิสระซึ่งไม-เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป}องกันการศึกษาอิสระ อาจกําหนดใหส-ง
รายงานการศึกษาอิสระเกิน ๖๐ วันได แต-ตองไม-เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ มิฉะนั้นจะตองทําการสอบการศึกษา
อิสระใหมหมวด ๙
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๔๔ การขอรับปริญญา
๔๔.๑ ในภาคการศึ ก ษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาคาดว- า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ใหยื่ น คํ า รองขอรั บ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาที่วิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห%นับแต-วันเปSดภาคการศึกษา
๔๔.๒ นักศึกษาจะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
๔๔.๒.๑ มีเวลาเรียนที่วิทยาลัยนี้ไม-นอยกว-า ๑ ปAการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
กําหนดในขอ ๑๐
๔๔.๒.๒ สอบไดจํานวนหน-วยกิตครบตามหลักสูตร
๔๔.๒.๓ ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม-ต่ํากว-า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ระดับคะแนน
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก
๔๔.๒.๔ เสนอวิทยานิพนธ%ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ-านการสอบป}องกัน
วิทยานิพนธ%ขั้นสุดทายและและสอบผ-านการสอบปากเปล-าขั้นสุดทายตามหลักเกณฑ%และประกาศของวิทยาลัย
๔๔.๒.๕ ส-งวิทยานิพนธ%ฉบับสมบูรณ%ตามที่วิทยาลัยกําหนด
๔๔.๒.๖ ส-งผลงานวิทยานิพนธ% หรือส-วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ% เพื่อตีพิมพ%อย-าง
นอย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิ ชาการหรือสิ่งพิมพ%ทางวิชาการ หรือเสนอต- อที่ประชุมวิ ชาการที่มีร ายงานการ
ประชุม (Proceedings)
ในกรณีที่ไม-เป'นไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควรจะตองดําเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
๔๔.๒.๗ เสนอรายงานการศึกษาอิสระตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ-านการสอบ
ป}องกันการศึกษาอิสระขั้นสุดทายตามหลักเกณฑ%และประกาศของวิทยาลัย
๔๔.๒.๘ ส-งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ%ตามที่วิทยาลัยกําหนด
๔๔.๒.๙ สอบผ-านการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวย
ขอเขียนหรือปากเปล-าตามหลักเกณฑ%และประกาศของวิทยาลัย
ในกรณีที่ไม-เป'นไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควรจะตองดําเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย

๑๘
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๔๔.๒.๑๑ สอบวัดคุณสมบัติได
๔๔.๒.๑๒ เสนอดุษฎีนิพนธ%ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ-านการสอบป}องกัน
ดุษฎีนิพนธ%ขั้นสุดทายตามหลักเกณฑ%และประกาศของวิทยาลัย
๔๔.๒.๑๓ ส-งดุษฎีนิพนธ%ฉบับสมบูรณ%ตามที่วิทยาลัยกําหนด
๔๔.๒.๑๔ ส- ง ผลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ% หรื อ ส- ว นหนึ่ ง ของผลงาน เพื่ อ ตี พิ ม พ% อ ย- า งนอย ๑
ผลงาน ในวารสารทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ%ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร-วมกลั่นกรอง (Peer Review)
ก-อนการตีพิมพ%
๔๔.๒.๑๕ สอบผ-านภาษาต-างประเทศ ตามหมวดวิชาภาษาต-างประเทศ ตามหลักเกณฑ%
และเงื่อนไขที่วิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้วิทยาลัยอาจกําหนดการสําเร็จหลักสูตรภาษาต-างประเทศที่จัดสอบโดยสถาบัน
อื่นเป'นการสอบผ-านภาษาต-างประเทศก็ได
ในกรณีที่ไม-เป'นไปตามขอดังกล-าวขางตน หากมีเหตุผลอันควรจะตองดําเนินการโดยขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย
ขอ ๔๕ การใหประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
วิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่ไดยื่นความประสงค%ขอรับประกาศนียบัตร หรือปริญญา
ที่มีคุณสมบัติตามขอ ๔๔.๒ และมีความประพฤติดีต-อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ขอ ๔๖ ในกรณีที่มีปMญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเป'นผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือ
เป'นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๘ กุมภาพันธ% พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประพัฒน% โพธิวรคุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร%

