ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
______________
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัย
อํานาจตามความใน มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข อ ๒ ข อ บั ง คั บ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาตั้ ง แต
ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับ
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาในแตละหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
“อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่เปนอาจารยประจํา
ของบัณฑิตวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายถึง ผูเขารับการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว

-๒“นายทะเบีย น” หมายถึง ผูที่มหาวิท ยาลัยมอบหมายใหมีห นา ที่ จัดทําและเก็ บรั ก ษา
ทะเบียนนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
หมวด ๑
บัณฑิตวิทยาลัย
_____________
ขอ ๕ ใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นในมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ขอ ๖ บัณฑิตวิทยาลัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิช าชีพ ชั้ น สูง ทํา การสอน วิจัย ใหบ ริก ารทางวิ ชาการแก สั ง คม และทะนุบํา รุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
หมวด ๒
คณะกรรมการและคณะกรรมการโครงการ
___________
ขอ ๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดี
หรื อ รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย เป น ประธาน รองอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี
ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมายคนหนึ่ ง เป น รองประธาน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสามคน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และผูอํานวยการโครงการตามขอ ๑๐
ใหหัวหนาสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เปนเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย

-๓(๒) พั ฒ นา ติด ตามและตรวจสอบระบบประกัน คุณ ภาพบั ณฑิต วิ ท ยาลั ย ตลอดจน
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(๔) พิจารณาหลักสูตรและการเปดสอนของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
(๕) วางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําและ
อาจารยพิเศษในบัณฑิตวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัย
(๗) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ
บัณฑิตศึกษา
(๘) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ข อ ๑๐ ในแต ล ะโครงการ ให มี ค ณะกรรมการโครงการโดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการโครงการ เปนประธาน
(๒) อาจารยประจํา จํานวนไมเกินหกคน เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการโครงการ เลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนเลขานุการ
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการโครงการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามคุณภาพ และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(๒) ดําเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาศึกษาในโครงการ
(๓) บริหารงานโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายทีก่ าํ หนด
(๔) ดําเนินการดานอืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

-๔หมวด ๓
บททัว่ ไป
___________
ขอ ๑๒ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรมหาบัณฑิต
(ก) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(ข) มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(ก) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(ข) มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(ก) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือ สถาบั น อุดมศึก ษาอื่ น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับ รอง และมีคุณ สมบั ติ อื่น ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนด หรือ
(ข) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ในกรณีที่คุณสมบัติ มิไดเปนไปตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ตองถูกถอนสถานภาพ
การเปนนักศึกษา
ขอ ๑๓ วิธีการรับเขาเปนนักศึกษา
(๑) การรับสมัครนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
(๒) บัณฑิ ตวิ ท ยาลัย อาจรั บนั ก ศึ ก ษาจากสถาบัน การศึก ษาอื่ น เข า ศึ ก ษารายวิช ากั บ
มหาวิทยาลัยได เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๓) บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษา ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดย
ไมนับหนวยกิตได ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย

-๕ขอ ๑๔ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ใหนักศึกษาปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กให เ ป น นั ก ศึ ก ษาจะมี ส ถานภาพเป น นั ก ศึ ก ษาต อ เมื่ อ ได ขึ้ น
ทะเบียน นักศึกษาตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรใด ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ในหลักสูตรนั้น
ขอ ๑๕ การแบงประเภทนักศึกษา ใหแบงดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยแบงเปน สองประเภท
(ก) นักศึกษาเต็มเวลา เรียนในเวลาราชการ
(ข) นักศึกษาเต็มเวลา เรียนนอกเวลาราชการ
(๒) การรับเขาศึกษา นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยแบงเปน สามประเภท
(ก) นักศึกษาสามัญ คือ ผูสมัครที่ผานการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
(ข) นักศึกษาทดลองศึกษา คือ ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาทดลองศึกษาในภาคแรกของปการศึกษาตามเงื่อนไขที่กําหนด
(ค) นักศึกษาสมทบ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัย รับเขาศึกษาเปนรายวิชา หรือ
ทําการวิจัยโดยไมรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา ตาม (๑) หรือ (๒) ใหอยูในดุลพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดเปนระบบทวิภาค
ขอ ๑๗ การคิดหนวยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบหาชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช เ วลาฝ ก หรื อ ทดลองไม น อ ยกว า สามสิ บ ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝ ก งานหรื อ การฝ ก ภาคสนาม ที่ ใ ช เ วลาฝ ก ไม น อ ยกว า สี่ สิ บ ห า ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทํ าโครงงานหรือกิ จกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่ง
หนวยกิตระบบทวิภาค

-๖(๕) การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตระบบทวิภาค
(๖) วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตระบบทวิภาค
หมวด ๔
หลักสูตรการศึกษา
______________
ขอ ๑๘ โครงสรางหลักสูตร
(๑) ประกาศนีย บัตรบั ณฑิต มีจํานวนหนวยกิ ตรวมตลอดหลัก สูตร ไมนอยกวา ยี่สิบสี่
หนวยกิต
(๒) ปริญญามหาบัณฑิตใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวาสามสิบหก
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปนสองแผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ มีสองแบบ คือ
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวาสามสิบหก
หนวยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวาสิบสองหนวยกิตและ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวาสิบสองหนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวาสามหนวยกิต แตไมเกินหกหนวยกิต
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวายี่สิบสี่
หนวยกิต
(๔) ปริญญาดุ ษฎีบัณฑิต
เปนหลักสู ตรที่ เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานัก วิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง โดยแบงแผนการศึกษาออกเปนสองแบบคือ
แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําดุษฎีนิพนธ
ไมนอยกวาเจ็ดสิบสองหนวยกิต

-๗แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําดุษฎีนิพนธ
ไมนอยกวาสี่สิบแปดหนวยกิต
ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธตาม(๔) แบบ ๑ ๑.๑ และ ๑.๒ จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําดุษฎีนิพนธที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา
สี่สิบแปดหนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวายี่สิบสี่หนวยกิต
(ข) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา
สามสิบหกหนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวาสิบสองหนวยกิต
ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธตาม(๔)แบบ ๒ (ก) และ(ข) จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ขอ ๑๙ การประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วา
ดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๐ การเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๕
การลงทะเบียนและระยะเวลาศึกษา
__________
ขอ ๒๑ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาศึกษา ใหลงทะเบียนไดไมเกินสิบหาหนวยกิต
ในแตละภาคการศึกษาปกติและไมเกินเกาหนวยกิตในภาคฤดูรอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ระยะเวลาศึกษา
(ก) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
สามปการศึกษา
(ข) ปริญญามหาบัณฑิตใหใชเวลาศึกษาไมเกินหาปการศึกษา
(ค) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมแลวเขาศึกษาตอใน
ระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต ให ใ ช เ วลาศึ ก ษาไม เ กิ น แปดป ก ารศึ ก ษา ส ว นผู ที่ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิตแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชเวลาศึกษาไมเกินหกปการศึกษา
(๒) กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

-๘(๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในสอง
สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา จะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
(๕) นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาในการเรียนวิชาในแตละภาคเรียนกอน
การลงทะเบีย นเรีย นรายวิ ชา ถา รายวิช าในหลัก สูตรมีขอกํา หนดว า ตอ งเรีย นรายวิช าอื่น กอน
นักศึกษาตองเรียนและสอบไดรายวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชานั้นได
หมวด ๖
การลาพักการเรียน
_____________
ขอ ๒๒ การลาพักการเรียน
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอบัณฑิตวิทยาลัยไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือไดรับทุนอื่นใด ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(ข) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละยี่สิบของเวลาเรียน
ทั้ ง หมดในภาคการศึ ก ษานั้ น ตามคํ า สั่ ง แพทย จ ากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อ
สถานพยาบาลเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนสถานพยาบาลของเอกชนที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(ค) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนไดถาได
ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลว ไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา
(๒) การลาพักการเรียน นักศึกษาตองยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในสัปดาหที่สาม
ของภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติและแจงให
นายทะเบียนทราบ
(๓) การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษา ถานักศึกษายังมี
ความจําเปนตองขอพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักใหม
(๔) ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยูใน
ระยะเวลาภาคการศึกษาดวย

-๙(๕) ในระหว า งที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ล าพั ก การเรี ย น นั ก ศึ ก ษาต อ งชํ า ระเงิ น ค า บํ า รุ ง
มหาวิทยาลัยและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้น
จะ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
(๖) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน จะกลับเขาเรียนตองยื่นคํารองขอกลับเขา
เรียนตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันเปดภาคเรียนไมนอยกวาสองสัปดาห และใหบัณฑิตวิทยาลัยแจง
ใหนายทะเบียนทราบ
หมวด ๗
การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ
_____________
ขอ ๒๓ การสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) หรือการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying examination )
(๑) นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ที่ศึกษาแผน ข ตองผานการสอบประมวลความรู
นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ กอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบใหไดมาตรฐานไมเกินหา
คน
(๓) ใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบประมวลความรู สอบวัดคุณสมบัติ วิธีการและ
หลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการโครงการ
(๔) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู หรือสอบวัดคุณสมบัติตองเรียนรายวิชา
บังคับครบตามหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาสามจุดศูนยศูนย
(๕) นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะสอบต อ งยื่ น คํ า ร อ งขอสอบโดยผ า นอาจารยที่ ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการโครงการ ภายในสัปดาหที่สี่ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะสอบ
(๖) นักศึกษาที่สอบไมผานจะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ไดไมเกินสองครั้งของการสอบแตละสวน
(๗) เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเขาสอบในภาคการศึกษาใดแลว ถานักศึกษาขาดสอบ
โดยไมมีเหตุผลอันควร ถือวานักศึกษาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ ๒๔ นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองสอบผานภาษา ( Language examination )
ดังนี้
(๑) นักศึกษาตองสอบภาษาสากลที่ไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอยหนึ่งภาษา การสอบ
ภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการ โดยการอนุมัติของบัณฑิตวิทยาลัย

- ๑๐ (๒) ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการดําเนินการและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน
(๓) นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจไดรับยกเวนไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) นักศึกษาสอบภาษาไดแลวจากสถาบันภาษาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองตาม
เกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(ข) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหเรียน โดยไมนับ
หนวยกิต และไดรับการประเมินผลการเรียนระดับ ขั้น “S” ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
(ค) นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรไมใชภาษาประจําชาติของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ
การอาน การใชภาษา ไมนอยกวาเกาหนวยกิต
ขอ ๒๕ การทําวิทยานิพนธ( Thesis )สําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
(๑) การเสนอหัว ขอและโครงรางวิทยานิ พนธ
นัก ศึกษาสามารถเสนอหัวขอและ
โครงรางวิทยานิพนธตอเมื่อไดเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ
(๒) การประชุมพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
(ก) ให บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการ
(ข) ให บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เชิ ญ บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
คุณสมบัติเหมาะสมเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
โครงการ
ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทําหนาที่คณะกรรมการพิจารณาโครงราง
วิทยานิพนธ โดยอาจเชิญกรรมการเพิ่มเติมได และคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
ตองมีไมนอยกวาสามคน ในจํานวนนี้ตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอยูดวย
(๓) การขออนุมัติทําวิทยานิพนธ
(ก) เมื่อนักศึกษาไดแกไขปรับปรุงโครงรางวิทยานิพนธแลว ใหนําโครงรางที่แกไข
สมบูรณเสนอตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เพื่อดําเนินการตอไป
(ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ นักศึกษาตองนําเรื่องเสนอตอ
คณะกรรมการโครงการเพื่อขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) การรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
(ก) เมื่อไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหทําวิทยานิพนธได นักศึกษาตองจัดทํา
แผนในการทําวิทยานิพนธ มอบใหอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการโครงการ

- ๑๑ (ข) ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธอยางนอยภาคการศึกษาละสองครั้งตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยให
รายงานผานอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการและบัณฑิตวิทยาลัย
(๕) การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
(ก) ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปากเปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ
(ข) ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สงผลการสอบปากเปลาตอบัณฑิต
วิทยาลัย ภายในหนึ่งสัปดาห นับจากวันสอบ
(ค) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ไดแกไขแลว ตามจํานวนที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดภายในสามสิบวัน นับจากวันสอบปากเปลา
(๖) วิทยานิพนธใหเขียนเปนภาษาไทย ในกรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลสมควร อาจ
ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษได โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการโครงการ
(๗) ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ เปนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๖ การทําดุษฎีนิพนธ( Disser tation )สําหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) การเสนอหัวขอดุษฎีนิพนธ
(ก) การเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาสามารถเสนอหัวขอและ
โครงรางดุษฎีนิพนธตอเมื่อไดเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ
(ข) ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอดุษฎีนิพนธ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการ
(ค) บัณฑิตวิทยาลัยตองใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนผูพิจารณาหัวขอดุษฎีนิพนธ
(ง) เมื่ อ คณะกรรมการสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ ไ ด อ นุ มั ติ หั ว ข อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ แ ล ว ให
นักศึกษาจัดทําโครงรางเพื่อเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) การพิจารณาโครงรางดุษฎีนิพนธ
(ก) เมื่อนักศึกษาไดจัดทําโครงรางดุษฎีนิพนธแลว ใหยื่นแบบขอสอบโครงรางตอ
บัณฑิตวิทยาลัย
(ข) ให บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร า งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการ
(ค) วิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาโครงร า งดุ ษ ฎี นิ พ นธ ใ ห เ ป น ไป
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธอยางนอยภาคการศึกษาละสองครั้งตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยใหรายงานผาน
อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการและบัณฑิตวิทยาลัย

- ๑๒ (๔) การสอบปากเปลาดุษฎีนิพนธ
(ก) ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปากเปลาเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ
(ข) ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการโครงการ
(ค) วิธีการและหลักเกณฑในการสอบปากเปลาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
(ง) เมื่อคณะกรรมการสอบปากเปลาไดพิจารณาอนุมัติการสอบปากเปลาแลวให
นักศึกษา แกไข และจัดทําดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในเกาสิบวัน
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาที่สอบไมผานสามารถสอบปากเปลาดุษฎีนิพนธไดไมเกินสองครั้ง
(๕) การเผยแพรผลงานดุษฎีนิพนธ และหรือการจัดประชุมทางวิชาการ (Symposium)
เพื่อเสนอผลงานวิจัย เพื่อใหดุษฎีนิพนธของนักศึกษามีความเปนสากล และเปนที่ยอมรับจาก
ภายนอก กอนจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนที่ผานการสอบปากเปลาดุษฎีนิพนธและแกไข
ดุษฎีนิพนธแลว จะตองทําการเผยแพรผลงานลงในวารสารทางวิชาการที่มีความเปนสากลหรือ
วารสารที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และ
หรือ นํ า เสนอผลงานในการจัด ประชุ ม ทางวิช าการตามข อกํ า หนดของบั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย จึ ง จะ
สามารถเสนอขอรับปริญญาได
(๖) ลิขสิทธิ์ของดุษฎีนิพนธ เปนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ ในกรณีที่นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต
เกียรตินิยม สอบไมผานการทําดุษฎีนิพนธตามขอ ๒๖ อาจทําการคนควาอิสระโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโครงการ เพื่อขอรับปริญญามหาบัณฑิตได
หมวด ๘
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
_____________
ขอ ๒๘ การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
(๑) ในภาคเรียนใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสองภาคเรียน
(ข) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และไมมีคะแนนระดับขั้น “C”

- ๑๓ (ค) ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวาสามจุดศูนยศูนย
(ง) ผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ตองสอบผานประมวลความรู และจัด
ทําการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยตามกําหนด
(จ) ผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และปริญญาดุษฎีบัณฑิตตองทํา
วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธผานตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
หรือดุษฎีนิพนธ และสงวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๙ การใหปริญญาและประกาศนียบัตร
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒๘ และมีความประพฤติดี มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อตอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

