ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรออกข้อบังคับว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัย จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อความในข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรื อ ประกาศอื่นใดที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรื อซึ่ งขัด หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“คณะ” หมายความว่า คณะหรื อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่จดั การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขา” หมายความว่า วิชาเอกที่เปิ ดสอนในแต่ละคณะ
ข้อ ๕ ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี ที่จะต้องมีการดาเนิ นการใด ๆ
ที่ มิ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นข้อบัง คับ นี้ หรื อก าหนดไว้ไ ม่ ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ มี ค วามจาเป็ นต้องผ่อนผัน
ข้อกาหนดในข้อบังคับ นี้ เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อให้ก ารจัดการศึก ษาดาเนิ นการไปด้วยความเรี ยบร้ อย
ให้อธิ การบดีมีอานาจตีความ วินิจฉัย สั่งการ ปฏิบตั ิ ออกประกาศหรื อคาสั่งตามที่เห็นสมควรและให้ถือ
เป็ นที่สุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
/หมวด ๑ . . .

๒๕
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค และอาจมีภาคฤดูร้อนได้ ส่ วนการจัด
การศึกษาระบบอื่นให้เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๒
การรับและการขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
ข้อ ๗ กาหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ปี การศึกษา
ข้อ ๘ ผูส้ มัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่า
(๓) ปริ ญญาโท จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(๔) ปริ ญญาเอก จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผลการเรี ยนดี มาก
หรื อปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
(๕ ) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต โรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคอันซึ่งสังคมรังเกียจ
ข้อ ๙ ให้ผทู ้ ี่มหาวิทยาลัยรับขึ้นทะเบียนนักศึกษามีสถานภาพเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามสาขาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ ห้ามนักศึกษาย้ายสาขา เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณบดี
และประธานสาขาที่นกั ศึกษาขอย้ายและรับเข้าสาขา
ข้อ ๑๑ การกาหนดและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑๒ ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนแต่ละภาคการศึกษาตามข้อกาหนดหลักสู ตร ข้อกาหนด
ของคณะ และข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๔ วันหรื อ ๗ วันนับแต่วนั เปิ ดการศึกษาภาคปกติ
หรื อภาคฤดูร้อน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
/(๑) ต้องลงทะเบียน . . .

๒๖
(๑) ต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่เกิ น ๑๕ หน่ วยกิ ตในภาคการศึกษาปกติ ตามที่อาจารย์
ที่ปรึ กษาเห็นชอบ
(๒) ต้องลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาเพิม่ เติมตามที่คณะและสาขากาหนด
(๓) ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๒๑ หรื อ ๒๒
(๔) อาจลงทะเบียนเรี ยนในสถาบันการศึกษาอื่นตามที่อธิ การบดีอนุมตั ิได้ ไม่เกินร้อยละ
๒๕ ของจานวนหน่วยกิตตามหลักสู ตร
ข้อ ๑๓ นัก ศึ ก ษาอาจเพิ่ม หรื อ ถอนการลงทะเบีย นได้ภ ายใน ๑๔ หรื อ ๗ วัน แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ หรื อภาคฤดูร้อนโดยได้รับอนุมตั ิจากผูส้ อนและอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบสาขาไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน เพื่อพิจารณาเทียบโอน
ผลการเรี ยนได้ไม่เกิ นร้ อยละ ๔๐ ของจานวนหน่ วยกิ ตรายวิชาที่นกั ศึกษาขอเทียบโอนผลการเรี ยน
ให้เสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) เป็ นรายวิชาที่ปรากฏในหลักสู ตรระดับอุ ดมศึกษาหรื อเที ยบเท่า ของ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรื อ P หรื อเทียบเท่า
(๒) การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ดังนี้
(๑) ประเภทมีค่าระดับคะแนน มีดงั นี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ค่ าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

ความหมาย
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fairly)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
/ให้มหาวิทยาลัย . . .

๒๗
ให้มหาวิทยาลัยให้ค่าระดับคะแนน E ในรายวิชาที่นกั ศึกษาถูกลงโทษให้พกั การศึกษา ด้วยเหตุ
ทุจริ ตในการสอบปลายภาคเรี ยนนั้น
(๒) ประเภทไม่มีค่าระดับคะแนน มีดงั นี้
คะแนนที่ไม่มีค่า
ความหมาย
ระดับคะแนน
I
ไม่สมบูรณ์
(Incomplete)
S
U
Au
W
P

พอใจ
(Satisfactory)
ไม่พอใจ
(Unsatisfactory)

เงื่อนไขการกาหนดผลการศึกษา
นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยมีเหตุผลสมควร
หรื อเหตุสุดวิสัย หรื อยังปฏิบตั ิงานไม่สาเร็ จและ
ครบตามเงื่อนไขของอาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
สอบได้รายวิชาที่ไม่คิดค่าระดับ
คะแนน (Non – Credit)
สอบตกรายวิชาที่ไม่คิดค่าระดับ
คะแนน (Non – Credit)

ร่ วมฟัง (Audit)

การลงทะเบี ยนเพื่อร่ วมฟั ง และไม่นับเป็ นหน่ วย
กิตสะสม
ถอน (Withdrawn) รายวิชาที่ได้รับอนุมตั ิให้ถอน
ผ่าน (Pass)
๑. รายวิชาที่ได้รับอนุมตั ิเทียบโอนผลการเรี ยน
จากต่างสถาบัน
๒. รายวิชาที่ผา่ นการทดสอบการประเมินผล
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) ที่สอบได้ สอบได้ไม่
เกิน ๓ ครั้ง
๓. การสอบคอมพิวเตอร์ และการสอบ
ภาษาต่างประเทศที่คณะเป็ นผูด้ าเนินการจัดสอบ
ตามที่มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔. การสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และ
การศึกษาอิสระ ที่สอบผ่าน สอบได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
๕. รายวิชาเสริ มหลักสู ตรที่ไม่นบั หน่วยกิตที่
นักศึกษาสอบได้ไม่ต่ากว่าระดับ C

/คะแนนที่ . . .

๒๘
คะแนนที่ไม่มีค่า
ความหมาย
ระดับคะแนน
PD
ดีเยีย่ ม (Pass with
Distinction)
F
ไม่ผา่ น (Fail)

N

เงื่อนไขการกาหนดผลการศึกษา

รายวิชาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการศึกษา
อิสระที่สอบได้ผลดีเยีย่ ม
๑. รายวิชาประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) ที่สอบไม่ผา่ น สอบ
ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
๒. รายวิชาคอมพิวเตอร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศที่สอบไม่ผา่ นตามที่คณะเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดสอบตามที่มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. การสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และ
การศึกษาอิสระ ที่สอบไม่ผา่ น สอบได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง
๔. รายวิชาเสริ มหลักสู ตรที่สอบได้ต่ากว่า
ระดับ C
ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลการ อาจารย์ผสู ้ อนยังไม่ได้ส่งผลการประเมินตาม
ประเมิน
กาหนดของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ ให้สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน ดังนี้
(๑) E ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่ขอรับเปลี่ยนค่าระดับการประเมิน I ภายในภาคการศึกษา
ถัดจากภาคการศึกษาที่นกั ศึกษานั้นลงทะเบียน
(๒) W ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๑๐ หรื อ ๕ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติหรื อภาคฤดูร้อนที่ลงทะเบียน แล้วแต่กรณี หรื อได้รับอนุ มตั ิจากคณบดีให้ถอนรายวิชา
เกินระยะเวลาดังกล่าว หรื อได้รับอนุมตั ิให้พกั การศึกษาตามข้อ ๒๗ (๒)
ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๒ หรื อ ๑ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรื อภาคฤดูร้อนที่ลงทะเบียน แล้วแต่กรณี หรื อได้รับอนุ มตั ิให้พกั การศึกษาตามข้อ ๒๗ (๑) ให้
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนลบรายวิชาที่ขอนั้นออกจากในรายงานผลการศึกษา
ข้อ ๑๗ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ในแต่ละรายวิชา ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ากว่า
ระดับ B สาหรับรายวิชาเฉพาะด้าน และไม่ต่ากว่าระดับ C ในรายวิชาอื่นที่ตอ้ งประเมินโดยมีค่าระดับ
คะแนน และต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ระดับ P กรณี รายวิชาหรื อการประเมินผลการสอบอื่น ๆ ที่ไม่มี
ค่าระดับคะแนน
/นักศึกษา . . .

๒๙
นักศึกษาที่สอบไม่ได้ในแต่ละรายวิชาตามวรรคแรกจะลงทะเบียนศึกษาซ้ าได้อีก ๑ ครั้ง ถ้ายัง
สอบไม่ได้จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากเป็ นรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนวิชาใดไม่ต่ากว่า C จะลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้
ข้อ ๑๘ การสอบประเภทต่างๆ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การสอบรายวิชา นักศึกษาต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนยกเว้นรายวิชา
ที่ถอนการลงทะเบียน ให้อาจารย์ประจาวิชาส่ งผลการประเมินผ่านประธานสาขา เพื่อให้คณบดีอนุมตั ิ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
(๒) การสอบประมวลความรู ้ ให้สอบองค์ความรู ้ในสาขาและวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้
วิธีสอบข้อเขียนและอาจมีการสอบปากเปล่ าด้วยก็ได้ วิธีการสอบและเกณฑ์การสอบผ่านให้เป็ นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบภาคนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรเป็ นผูด้ าเนินการ ให้ใช้วธิ ี สอบปากเปล่า วิธีการสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน
ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๔) การสอบวัดคุ ณสมบัติ ให้ใช้วิธีสอบข้อเขี ยนและการสอบปากเปล่ าในสาขา
วิชาเอกและวิชาที่ เกี่ ยวข้อง หลักสู ตร วิธีการสอบ เกณฑ์การสอบผ่านให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
(๕) การสอบคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ หลักสู ตรวิธีการสอบ เกณฑ์การ
สอบผ่านให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากนักศึกษาลงทะเบียนสอบ ๒ ครั้ง แต่ยงั สอบไม่ผา่ น
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนศึกษาแบบไม่นบั หน่วยกิตและต้องสอบได้ไม่ต่ากว่า P จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
นัก ศึ ก ษาอาจได้รั บ ยกเว้น การสอบภาษาต่ า งประเทศ ถ้า นัก ศึ ก ษามี ผ ลการสอบ
ภาษาต่างประเทศจากสถาบันอื่นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ ๑๙ การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกรายวิชา ทุกครั้ง จะถูกบันทึกไว้ในระเบียน ยกเว้น
การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุ ณสมบัติ การสอบคอมพิวเตอร์ การสอบภาษาต่างประเทศ
การสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระให้บนั ทึกผลการสอบเมื่อการสอบครั้งนั้นเป็ นการ
สอบครั้งสุ ดท้ายที่นกั ศึกษาสอบได้ ระดับ P ขึ้นไป และสอบได้ ระดับ F ในการสอบครั้งสุ ดท้าย
ที่นกั ศึกษามีสิทธิ์ สอบ
ข้อ ๒๐ ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทุกภาคการศึกษาให้คานวณเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
การคานวณระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษาให้นาจานวนหน่วยกิตของรายวิชาคูณกับค่า
ระดับคะแนนที่ได้ในแต่ละรายวิชารวมกันหารด้วยจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
/การคานวณ . . .

๓๐
การคานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นาจานวนหน่วยกิตของรายวิชาคูณกับค่าระดับคะแนนที่ได้ใน
แต่ละรายวิชารวมหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียน การคานวณคะแนนเฉลี่ยให้คิดทศนิยม
สองตาแหน่งโดยไม่มีการปั ดเศษ
หมวด ๕
การทาวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๑ นักศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต และปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตที่เน้นการวิจยั
และทาเฉพาะวิทยานิ พนธ์ที่สอบภาษาต่างประเทศได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า P สามารถลงทะเบียนทา
วิทยานิพนธ์ได้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
ข้อ ๒๒ นักศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต และปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตที่เน้นการวิจยั และ
ศึกษางานรายวิชาด้วยที่สอบภาษาต่างประเทศได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า P จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อ
(๑) ศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ หรื อมีผลการเรี ยนสะสมไม่นอ้ ย
กว่า ๑๒ หน่วยกิตโดยได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๒) สอบวัดคุณสมบัติได้คะแนนไม่ต่ากว่า P สาหรับหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
นัก ศึก ษาตามหลัก สู ต รชั้น ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ที่เ น้น การศึก ษางานรายวิช าโดยไม่ต อ้ งท า
วิทยานิพนธ์จะลงทะเบียนรายวิชาค้นคว้าอิสระได้ให้เป็ นไปตาม (๑)
ข้อ ๒๓ ให้คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ กรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาจัดทาโครงร่ างวิทยานิพนธ์เสร็ จแล้ว ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต อย่างน้อย ๓ คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์
ประจาหลักสู ตร
(๒) คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต อย่างน้อย ๔ คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจาหลักสู ตร
และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะสอบวิทยานิ พนธ์
(๓) คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต อย่างน้อย ๕
คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อาจารย์
ประจาหลักสู ตร และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก

/(๔) คณะกรรมการ . . .

๓๑
(๔) คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต อย่างน้อย ๕ คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ประจา
หลักสู ตร และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะสอบ
วิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๔ การสอบวิทยานิ พนธ์ จะต้องมีกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ครบทุกคนจึงจะถื อว่า
การสอบนั้น มีผ ลสมบูร ณ์ ถ้า กรรมการไม่ค รบให้เ ลื่ อนการสอบออกไป ในกรณี ที่มีเหตุผลและ
ความ จาเป็ นอาจเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่หรื อแต่งตั้งเพิ่มเติมได้
ข้อ ๒๕ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รู ปแบบ โครงร่ างวิทยานิ พนธ์และวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๖ ลิขสิ ทธิ์ วทิ ยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์
หมวด ๖
การพักการศึกษาและการพ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ ๒๗ นักศึกษาอาจลาพักการศึกษาโดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดีตามคาแนะนาของอาจารย์ ที่
ปรึ กษาและประธานสาขาได้ครั้งละหนึ่งภาคเรี ยน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ขอลาพักภายในระยะเวลา ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรื อภายใน ๗ วัน
แรกของภาคฤดูร้อน ให้ลบรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาไว้ท้ งั หมดออกจากระเบียน
(๒) ขอลาพักการศึกษา เมื่อพ้นกาหนดเวลา ๒๗ (๑) ให้บนั ทึกอักษร W สาหรับ
รายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาในภาคนั้นทุกวิชาไว้ระเบียน
(๓) การลาพักการศึกษาติดต่อกันเกินกว่าสองภาคการศึกษาปกติจะกระทามิได้ เว้นแต่
มีเหตุผลอันสมควร และได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดีเป็ นกรณี พิเศษ ทั้งนี้ไม่นบั ภาคฤดูร้อน
ข้อ ๒๘ นักศึกษาที่ถูกลงโทษให้พกั การศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษาในภาคการศึกษา
ใด ให้ถือว่านักศึกษาผูน้ ้ นั ไม่ได้รับค่าระดับคะแนนหรื อจานวนหน่วยกิตใด ๆ ในภาคการศึกษานั้น
หากนักศึกษาถูกลงโทษให้พกั การศึกษา ด้วยเหตุทุจริ ตในการสอบปลายภาคเรี ยน
ให้ถือว่าได้ค่าระดับ E ในรายวิชาที่ทุจริ ตในการสอบปลายภาคเรี ยนนั้น
ในกรณี มหาวิทยาลัยสั่งให้นกั ศึกษาพักการศึกษาภายหลังวันลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัย
คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เต็มจานวนแต่นกั ศึกษาต้องเสี ยค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
ข้อ ๒๙ การลาพักการศึ กษาไม่ ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ ให้นับเวลาที่ พ กั การศึ กษาเป็ นระยะเวลาที่
นักศึกษาต้องศึกษาให้สาเร็ จตามข้อกาหนดของหลักสู ตรด้วย

/ข้อ ๓๐ สถานภาพ . . .

๓๒
ข้อ ๓๐ สถานภาพนักศึกษาจะสิ้ นสุ ดเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
(๔) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณี ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๕) ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรื อเป็ นความผิดลหุโทษ
ข้อ ๓๑ นักศึกษาประสงค์จะลาออกจากสถานภาพนักศึ กษาให้ยื่นคาร้ องแสดงเหตุ ผลต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาและประธานสาขาเพื่อเสนอให้คณบดีพิจารณาอนุมตั ิ
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษาและการรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
ข้อ ๓๒ นักศึกษามีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรื อปริ ญญาบัตร เมื่อ
(๑) ได้ศึกษาวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่าที่หลักสู ตร
ได้กาหนดไว้
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และเป็ นไปเงื่อนไขข้อ ๑๗
(๓) ได้คะแนน P ในการสอบประมวลความรู้ (ถ้ามี)
(๔) ได้คะแนน P ในการสอบภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
(๕) ได้คะแนน P ในการสอบวัดคุณสมบัติสาหรับการศึกษาตามหลักสู ตรชั้นปริ ญญา
ดุษฎีบณั ฑิต (ถ้ามี)
(๖) ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า P ในการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) และนาวิทยานิพนธ์ที่
จัดทารู ปเล่มเรี ยบร้อยแล้วพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลมอบให้มหาวิทยาลัย
(๗) ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะและหลักสู ตรกาหนด
ข้อ ๓๓ ให้นกั ศึกษายื่นเรื่ องขอสาเร็ จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน
เปิ ดภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา และให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่ อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รับ
การเสนอชื่อ เพื่อขออนุมตั ิประกาศนียบัตรบัณฑิตหรื อปริ ญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย
วันใดที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบให้ผใู้ ดสาเร็ จการศึกษาให้ถือว่าวันนั้นเป็ นวันที่ผนู ้ ้ นั สาเร็ จ
การศึกษา

/บทเฉพาะกาล . . .

๓๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๔ การจัด การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ดาเนิ น การอยู่ใ นวัน ที่ ข อ้ บัง คับ นี้ ใ ช้บ งั คับ
ดาเนิ นต่อไปตามข้อบังคับคณะกรรมการประจาสถาบันราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เว้นแต่อธิ การบดี กาหนดให้ดาเนิ นการต่อไปตามข้อบังคับนี้ เพื่อ
ประโยชน์ทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุ มณฑา พรหมบุญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

