
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวย การศึกษาระดับมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2547

เพือ่ใหการด ําเนนิงานจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษามปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ จงึเหน็สมควรแกไข
ขอบงัคบัทีเ่กีย่วกบัการด ําเนนิงานดงักลาวใหมคีวามเหมาะสม  อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 15 (2)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในการประชมุครัง้ที ่ 7/2547 วนัที ่ 11 สิงหาคม 2547 โดยความเหน็ชอบของสภาวชิาการก ําหนดขอบงัคบั
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช วาดวยการศกึษาระดบัมหาบณัฑติและประกาศนยีบตัรบณัฑติ พ.ศ.  2547   
ไวดังนี้

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การศึกษาระดับ
มหาบณัฑติและประกาศนยีบตัรบณัฑติ พ.ศ. 2547”

ขอ  2  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตปการศึกษา  2548  เปนตนไป
ขอ  3  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาโท

พ.ศ. 2545 และ ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช วาดวย การศกึษาขัน้ประกาศนยีบตัรบณัฑติ พ.ศ. 2546
ขอ  4  ในขอบังคับนี้

“มหาวทิยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวชิาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอ  5  ระบบการศึกษา

5.1 มหาวทิยาลยัใชระบบการศึกษาทางไกลที่มุงเนนใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควา
อยางเปนอิสระดวยตนเอง  ภายใตการใหคํ าแนะนํ าปรึกษาอยางเปนระบบ

5.2 มหาวทิยาลัยถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณทางวิชาการโดยผานสื่อการสอน
ทางไกลประกอบดวย  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือวิทยุกระจายเสียง  ส่ือวิทยุโทรทัศน  ส่ือโสตทัศน  ส่ืออิเล็กทรอนิกส
ส่ือโทรคมนาคม และสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม



2

5.3 มหาวทิยาลยัจัดระบบและวิธีการศึกษา  การใหความรู  และการใหคํ าแนะนํ าปรึกษา
ดวยวธีิการนดัหมายระหวางอาจารยกบันกัศกึษาตามแตละชวงเวลาทีเ่หมาะสม รวมทัง้การเขารับการปฐมนิเทศ  
การสมัมนาเสรมิ การสมัมนาเขม และการเขารับการอบรมเขมเสรมิประสบการณมหาบณัฑติ/ประสบการณวชิาชีพ
มหาบัณฑิต หรือเสริมประสบการณประกาศนยีบตัรบณัฑติ/ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

5.4 มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาเปนระบบหนวยกิตทวิภาค  โดยแบงปการศึกษาออกเปน
3 ภาคการศึกษา คือ ภาคตน/ภาคปลาย และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาแตละภาคมีระยะเวลาเรียน            
ไมนอยกวา  15 สัปดาห  และภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมนอยกวา 6 สัปดาห

5.5 มหาวทิยาลยัจดัเนือ้หาสาระและประสบการณเปนชดุวชิาทีม่ลัีกษณะเปนบรูณาการมีคา
ไมนอยกวา 5 หนวยกิต

ในภาคการศกึษาปกติแตละภาคนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต
แตไมเกนิ 10 หนวยกติ  แตนกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนได 15 หนวยกติ ตามทีส่าขาวชิาก ําหนด สวนใน       
ภาคพเิศษนกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนไดไมเกนิ 5 หนวยกติ จนกวาจะครบจ ํานวนหนวยกติตามหลกัสตูรใน
สาขาวชิาที่ศึกษา

5.6 มหาวทิยาลยัจัดใหมีแหลงวิชาการบัณฑิตศึกษาสวนกลาง ณ สํ านักบรรณสารสนเทศ 
และสวนภมูภิาค ณ ศนูยวทิยพฒันา ศนูยบริการการศกึษาเฉพาะกจิ และศนูยบริการการศกึษาอืน่ๆ ทัว่ประเทศ

ขอ 6 โครงสรางหลักสูตร
6.1 โครงสรางหลักสูตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรมหาบัณฑิต ใหมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต
โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ

แผน ก เปนแผนการศกึษาทีเ่นนการวจิยัโดยมกีารท ําวทิยานพินธ การศกึษาตามแผน ก
มี 2 แบบ คือ แผน ก (1) และ แผน ก (2)

แผน ก (1) ทํ าเฉพาะวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดํ าเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนั้น รวมทั้งจะตอง    
เขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต หรืออบรมเขมประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

แผน ก (2) ศกึษาชดุวชิาไมนอยกวา 25 หนวยกติและท ําวทิยานพินธไมนอยกวา 
15 หนวยกติ รวมทั้งจะตองเขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต หรืออบรมเขมประสบการณ
วชิาชีพมหาบัณฑิต

แผน ข  ศกึษาชดุวชิาไมนอยกวา 35 หนวยกติ และท ําการศกึษาคนควาอสิระไมนอยกวา
5 หนวยกิต  รวมทั้งจะตองสอบประมวลความรู และเขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต
 หรือ อบรมเขมประสบการณวชิาชพีมหาบณัฑติ
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6.2 โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนการศึกษาหลังหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 มวีตัถุประสงคใหผูศึกษาพัฒนาความรูความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
มีหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 25 หนวยกิต และจะตองเขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณ
ประกาศนยีบตัรบณัฑติหรืออบรมเขมประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขอ 7  ภาษาที่ใชในการศึกษา
ภาษาที่ใชในการศึกษา คือ  ภาษาไทย เวนแตในบางชุดวิชาอาจใชภาษาตางประเทศได

ตามความเหมาะสมหรือความจํ าเปน
ขอ 8  ระยะเวลาในการศึกษา

8.1 หลักสตูรมหาบณัฑติมรีะยะเวลาศกึษาไมเกนิ 6 ปการศกึษา นบัจากวนัเปดภาคการศกึษาแรก
ทีเ่ขาศึกษาในหลักสูตรนี้

8.2 หลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติมรีะยะเวลาศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษานับจากวันเปด
ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในหลักสูตรนี้

ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถสํ าเร็จการศึกษา ตามขอ 8.1 และ 8.2  มหาวิทยาลัย
อาจพจิารณาขยายระยะเวลาศึกษาใหเปนราย ๆ ไป  ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

ขอ 9  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
9.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต

เปนผูสํ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรือเทยีบเทาจากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษาอืน่
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองโดยมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากํ าหนดและไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั
  ในกรณทีี่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่สาขาวิชากํ าหนด มหาวิทยาลัยอาจรับ
เขาเรียนไดในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

9.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนผูสํ าเร็จ-
การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรือเทยีบเทาจากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรอง
โดยมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากํ  าหนดและได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย

ขอ 10  เกณฑการรับเขาศึกษา
10.1 เกณฑการรับเขาศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต มีดังนี้

10.1.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ 9.1
10.1.2 ผูสมัครตองมีโครงการ หรือแผนงานเกี่ยวกับการนํ าความรูไปปฏิบัติ

ตามหลกัสตูรทีเ่รียนภายหลงัส ําเรจ็การศกึษา ทัง้นีส้าขาวชิาอาจก ําหนดเกณฑการรบัเขาศกึษาอยางอืน่เพิม่เตมิ
ไดอีกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั



4

10.2 เกณฑการรับเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ
10.2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ 9.2
10.2.2 คณุสมบตัติามที่สาขาวิชากํ าหนด

ขอ 11  ประเภทของนักศึกษา
11.1 นกัศกึษาหลักสูตรมหาบัณฑิต แบงเปน 2 ประเภท

11.1.1  นกัศกึษาสามญั  หมายถงึ  ผูสํ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยั
รับเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต ตามคุณสมบัติที่กํ าหนดไวในขอ 9.1

11.1.2 นกัศกึษาทดลองเรียน  หมายถึง  ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาทดลองเรียน
ตามที่กํ าหนดไวในขอ 9.1  วรรคสอง

นกัศกึษาทดลองเรียนจะเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญเมื่อสอบผาน
ชุดวิชาในหลักสูตรมหาบัณฑิตที่สาขาวิชากํ าหนดใหเรียนโดยมีผลสอบเฉลี่ยไมตํ่ ากวาระดับคะแนน 3.00
ในภาคการศกึษาแรก ทัง้นีใ้หนบัระยะเวลาการทดลองเรยีนเปนสวนหนึง่ของระยะเวลาในการศกึษาหลักสูตร
มหาบัณฑิต และอาจนบัเปนสวนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรไดโดยความเหน็ชอบของสภาวชิาการ

ในกรณทีีไ่มสามารถสอบผานชดุวชิาและไดรับระดบัคะแนนตามทีก่ ําหนดไว
ในวรรคสองใหถือวาสิน้สดุสถานภาพนักศึกษา

11.2 นกัศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีประเภทเดียวคือ นักศึกษาสามัญ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขอ 12  การลงทะเบียน
12.1 นกัศกึษาจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษา  หากมีความจํ าเปน

ตองลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาใดใหยื่นคํ ารองขอลาพักการศึกษาตอมหาวิทยาลัย  ตามขอ 14
12.2 ในกรณทีีน่กัศึกษาไดรับการอนุมัติใหโอนชุดวิชาตามขอ 16  นักศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษา  จึงจะมีสิทธิขอรับปริญญา
12.3 นกัศกึษาใหมจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่สมัครเขาภายใน

ระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยกํ าหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา ยกเวนในกรณีมีความจํ าเปน
และไดรับการผอนผันจากมหาวิทยาลัย โดยจะตองลาพักการศึกษา และตองชํ าระคาบํ ารุงการศึกษาเพื่อรักษา
สถานภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ไมเกิน  1  ปการศึกษา

12.4 นกัศกึษาทีม่ไิดลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดจะตอง
ขอลาพักการศึกษาตอมหาวิทยาลัย  ตามขอ 14

12.5 นกัศกึษาทีล่งทะเบียนเรียนครบตามหนวยกิตที่กํ าหนดไวในหลักสูตรแลว
แตยงัไมสํ าเร็จการศึกษา  จะตองชํ าระคาบํ ารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

12.6 มหาวทิยาลยัจะก ําหนดและประกาศวธีิการลงทะเบยีนเรยีนใหทราบเปนคราว ๆ ไป
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ขอ 13  การเพิ่มและการถอนชุดวิชา
13.1 นกัศกึษาที่ตองการเพิ่มชุดวิชา   จะตองยื่นคํ ารองขอเพิ่มชุดวิชาตอมหาวิทยาลัย

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด  การเพิ่มชุดวิชาจะมีผลสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติจาก
มหาวทิยาลยัและชํ าระคาลงทะเบียนชุดวิชาที่เพิ่มตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

13.2 นกัศกึษาที่ตองการถอนชุดวิชา  จะตองยื่นคํ ารองขอถอนชุดวิชาตอมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด  และไมมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่ขอถอน

ขอ 14  การลาพักการศึกษา
14.1 นกัศกึษาทีม่ีความจํ าเปนตองลาพักการศึกษา  จะตองยื่นคํ ารองลาพักการศึกษา

ตอมหาวทิยาลัย  เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว  จึงจะถือวาการลาพักการศึกษานั้นมีผลสมบูรณ
14.2 การลาพกัการศึกษา  ใหลาพักเปนแตละภาคการศึกษา  นักศึกษาจะไดรับอนุมัติ

ใหลาพักการศึกษาไดคร้ังละไมเกินสองภาคการศึกษาติดตอกัน
ในกรณทีีน่กัศึกษามีความจํ าเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก  ใหยื่นคํ ารอง

      ขอลาพักการศึกษาตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนคราว ๆ ไป
14.3 ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา  ถือเปนสวนหนึ่งของระยะเวลาที่อนุญาตใหศึกษา

ตามหลักสูตร
14.4 นกัศกึษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาจะตองชํ าระคาบํ ารุงการศึกษาเพื่อ

รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถอนสภาพ
การเปนนักศึกษา

14.5 นกัศกึษาทีไ่ดรับอนมุตัใิหลาพกัการศกึษา เมือ่จะกลบัเขาศกึษาตอจะตองยืน่ค ํารอง
ขอกลับเขาศกึษา พรอมดวยหลักฐานการอนุมัติใหลาพักการศึกษาตอมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 30 วันกอน
วนัเปดภาคการศึกษา

14.6 นกัศกึษาทีม่คีวามจ ําเปนตองลาพกัการศกึษาระหวางภาคการศกึษา จะตองยืน่ค ํารอง
ขอลาพกัการศกึษาภายในก ําหนดเวลาของการถอนชดุวชิา และใหถือวาเปนการถอนชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน
ไวแลวดวย

หากการยื่นคํ ารองขอลาพักการศึกษาระหวางภาคการศึกษากระทํ าภายหลังกํ าหนด
เวลาของการถอนชุดวิชา ใหถือวาเปนการขาดสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไวแลว

14.7 การลาพักการศึกษาระหวางภาคการศึกษาใหนับระยะเวลาการลาพักการศึกษา
เปนการลาพักการศึกษาเต็มภาคการศึกษาเชนเดียวกับขอ 14.3

ขอ 15  การประเมินผลการศึกษา
15.1 มหาวทิยาลัยจะประเมินผลการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตจาก

15.1.1 ผลงานที่มอบหมายใหทํ า
15.1.2 การสอบชุดวิชาประจํ าภาคการศึกษา
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15.1.3 การสอบวทิยานพินธสํ าหรับ แผน ก (1) แผน ก (2) หรือ การสอบประมวล
ความรูและการศึกษาคนควาอิสระสํ าหรับ แผน ข

15.1.4 การเขารับการอบรมเขมเสรมิประสบการณมหาบณัฑติ หรือประสบการณ
วชิาชพีมหาบัณฑิต

15.2 มหาวทิยาลัยจะประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก
15.2.1 ผลงานที่มอบหมายใหทํ า
15.2.2 การสอบชุดวิชาประจํ าภาคการศึกษา
15.2.3 การเขารับการอบรมเขมเสรมิประสบการณประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
          15.3   มหาวิทยาลัยใชระบบอักษรระดับคะแนนแสดงความสามารถในการเรียนรู

ของนักศึกษาดังตอไปนี้
15.3.1 การวดัและประเมินผลการศึกษาของแตละชุดวิชาใหใชอักษรระดับ

คะแนนดังนี้
อักษรระดับคะแนน คะแนนตอ  1  หนวยกิต

A       4
B+       3.5
B       3
C+       2.5
C       2
D       1
F       0

15.3.2 นกัศึกษาที่ไดอักษรระดับคะแนน D และ F ถือวาสอบไมผานและตองลง
ทะเบยีนเรียนใหมในชุดวิชานั้น

15.3.3 ผลการศึกษาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณอ่ืนดังตอไปนี้
I  (Incomplete) การประเมินผลไมสมบูรณ เนื่องจาก

ไมไดด ําเนนิกจิกรรมครบตามทีก่ ําหนด
ไวในหลกัสูตร

P  (Passed) สอบผานส ําหรับการประเมนิผล
ทีไ่มคิดคะแนน

U  (Unsatisfactory) สอบไมผานส ําหรับการประเมนิผล
ทีไ่มคดิคะแนน
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W  (Withdrawn) การยกเลิก ใชในกรณีที่นักศึกษา
ขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ไวแลวภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก ําหนด

N  (Not Graded and Credited) ไมนับคะแนน
SP  (Suspended) ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อ

ยกระดบัคะแนนในภาคการศึกษา
ที่ผานมา

15.3.4 การสอบวทิยานพินธ/การศกึษาคนควาอสิระ และการสอบประมวลความรู
นกัศกึษาทีส่อบไมผานในครั้งแรกจะมีสิทธิสอบอีกหนึ่งครั้ง

15.3.5 การสอบวทิยานพินธ/การศกึษาคนควาอสิระ และการสอบประมวลความรู
ใหแสดงผลดวยสัญลักษณ P หรือ U และจะไมน ําผลการสอบไปค ํานวณคาหนวยกิตสะสม

15.3.6 การค ํานวณหนวยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแตละภาคการศึกษา
ใหกระทํ าเมื่อส้ินภาคการศึกษาแตละภาค

15.3.7  การนบัจ ํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อคํ านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสตูรใหนบัและค ํานวณจากชดุวชิาตามหลกัสตูร    แผน ก  (1)    แผน ก (2)    หรือ  แผน ข ที่นักศึกษา
ลงทะเบยีนเรียน ทั้งนี้ยกเวนวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ

15.4 นกัศกึษาจะตองปฏบิตัติามระเบยีบวาดวยการสอบของมหาวทิยาลัยอยางเครงครัด
ขอ 16  การโอนชุดวิชา  การเทียบโอนความรูและ/หรือประสบการณ

16.1 มหาวทิยาลัยจะโอนชุดวิชา  เทียบโอนความรูและ/หรือประสบการณใหแกผูที่มี
สถานภาพเปนนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยเทานั้น

16.2 การโอนชุดวิชา หมายถึง การโอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

16.3 การเทยีบโอนความรู หมายถงึ การเทยีบโอนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาจากการศึกษา
ในหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

16.4 การเทยีบโอนประสบการณ  หมายถงึ  การเทยีบโอนสิง่ทีก่ระท ําหรือด ําเนนิการ
ดวยตนเองหรอืรวมกบับคุลากรหรอืองคกรอืน่ ๆ อันน ํามาซึง่ความรูทีส่ามารถเทยีบไดกบัชดุวชิาในหลกัสูตร
ระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

16.5 การเทยีบโอนประสบการณเขาสูชุดวิชาที่ขอเทียบโอนตองพิจารณาความรูที่ได
จากประสบการณเปนหลัก ตามเกณฑและวิธีการเทียบโอนประสบการณที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

16.6 นกัศกึษาสามารถยืน่ค ํารองขอโอนชดุวชิา เทยีบโอนความรูและ/หรือประสบการณ
ไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่มีสิทธิขอโอน/เทียบโอน
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ขอ 17  การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ขอโอน/เทียบโอน
17.1 การบนัทกึผลการโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย ใหบันทึกผลการเรียนตาม

ระดบัคะแนนตัวอักษรที่สอบไดตามความเปนจริง
17.2 การบนัทึกผลการเทียบโอนความรูจากรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับ

บณัฑติศกึษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหบันทึกผลการเรียน
ของชุดวิชาที่ขอเทียบโอนเปนตัวอักษร P

17.3 การบนัทึกผลการเทียบโอนประสบการณเขาสูชุดวิชาที่ขอเทียบโอน ใหบันทึกผล
ชุดวชิาทีข่อเทยีบโอนเปนตวัอักษร P และบนัทกึวธีิการประเมนิตามเกณฑและวธีิการเทยีบโอนประสบการณ       
ทีม่หาวิทยาลัยกํ าหนด

ขอ 18  การยายหลักสูตร
18.1 การยายหลักสูตรสํ าหรับนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต

18.1.1 มหาวทิยาลยัจะพิจารณายายหลักสูตรใหกับผูที่เปนนักศึกษาสามัญและได
ลงทะเบยีนเรยีนมาแลวภายหลังจากที่มีสภาพเปนนักศึกษาสามัญไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาตามหลักเกณฑ
การกํ าหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาหลักสูตรใหม

18.1.2 การขอยายหลักสตูร นกัศกึษาจะตองยืน่ค ํารองตอมหาวทิยาลัย ไมนอยกวา 
60 วนั กอนวันเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะยายหลักสูตร

18.1.2 การยายหลักสตูรจะมผีลสมบรูณเมือ่ไดรับอนมุตัจิากสาขาวชิา  และ
คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั

18.1.4 นกัศกึษาทีไ่ดรับอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัใหยายหลักสตูรจะตองศกึษาครบตาม 
หลักสตูรใหมภายในกํ าหนดระยะเวลาที่เหลือตามหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา

18.2 การยายหลักสูตรสํ าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
18.2.1 มหาวทิยาลยัจะพิจารณายายหลักสูตรใหกับผูที่เปนนักศึกษาและไดลง

ทะเบยีนเรยีนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาตามหลักเกณฑการกํ าหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
หลักสูตรใหม

18.2.2 การยายหลักสูตรจะกระทํ าได โดยนักศึกษาจะตองยื่นคํ ารองตอ
มหาวทิยาลยั ไมนอยกวา 60 วันกอนวันเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะยายหลักสูตร

18.2.3 การยายหลักสตูรจะมผีลสมบรูณเมือ่ไดรับอนมุตัจิากสาขาวชิาและ
คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัแลว

18.2.4 นกัศกึษาทีไ่ดรับอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัใหยายหลักสตูรจะตองศกึษาครบ
ตามหลกัสตูรใหมภายในกํ าหนดระยะเวลาที่เหลือตามหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา
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ขอ 19  การทํ าวิทยานิพนธ
19.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธไดเมื่อมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา

20 หนวยกติ  และไดคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ ่ากวา 3.00  จาก 4 ชุดวชิาทีศ่กึษาและสอบผาน โดยไดรับความเหน็ชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ

19.2 เมือ่ไดรับความเหน็ชอบโครงรางวทิยานพินธแลว นกัศกึษาตองเขาสัมมนาเขมตามที่
มหาวิทยาลัยกํ าหนด

19.3 เมือ่นกัศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิาวทิยานพินธตามขอ 19.1 และไดผานการพจิารณา
โครงการวทิยานพินธแลวมหาวทิยาลยัจะพจิารณาแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษา

19.4 เมือ่มหาวทิยาลยัไดอนมุตัโิครงการวทิยานพินธแลว หากจะมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ
เกีย่วกบัโครงการวิทยานิพนธ   นักศึกษาตองยื่นคํ ารองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงตามวรรคแรกจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วทิยานพินธและตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกอน  จึงจะดํ าเนินการได

ขอ 20  การสอบวิทยานิพนธ
20.1 การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู  ความเขาใจ

ในวทิยานิพนธของนักศึกษา
20.2 การสอบวทิยานพินธจะถอืวาผานเมือ่ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธโดยประเมินจากเสียงขางมาก
20.3 ใหนกัศกึษาเสนอวิทยานิพนธและบทคัดยอที่ไดรับความเห็นชอบขั้นสุดทายจาก

อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธตอมหาวิทยาลัย  จํ านวน 5 ฉบับ  เพื่อสงใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
พจิารณาลวงหนาไมนอยกวา  30 วนั กอนวันสอบ

20.4 กรณทีีน่กัศึกษาสอบวิทยานิพนธไมผานในครั้งแรก  นักศึกษาจะมีสิทธิสอบใหม
อีกครัง้หนึง่โดยยื่นคํ ารองขอสอบวิทยานิพนธอีกครั้งหนึ่งตอมหาวิทยาลัย  ภายหลังจากการสอบครั้งแรก
ไมนอยกวา 30 วัน

20.5 นกัศกึษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด
จ ํานวน 5 ชุด และในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส 1 ชุด พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตามที่
มหาวทิยาลยัก ําหนด อยางละ 40 ชุด  ตอมหาวทิยาลัยจงึจะมสิีทธขิอรับปรญิญาโดยใหลิขสทิธิใ์นวทิยานิพนธ
เปนลิขสิทธรวมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ขอ 21  การศึกษาคนควาอิสระ
21.1 นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนชดุวชิาการศกึษาคนควาอสิระไดเมือ่มหีนวยกติสะสม

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ ากวา 3.00 จาก 6 ชุดวิชาที่ศึกษาและสอบผาน
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
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21.2 เมือ่ไดรับความเห็นชอบโครงรางการศึกษาคนควาอิสระแลว นักศึกษาตองเขา
สัมมนาเขมตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

21.3 เมือ่นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ตามขอ 21.1 และได
ผานการพิจารณาโครงการศึกษาคนควาอิสระแลวมหาวิทยาลัยจะพิจารณาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
คนควาอิสระใหแกนักศึกษา

21.4 เมือ่มหาวทิยาลยัไดอนมุตัโิครงการการศกึษาคนควาอสิระแลว หากจะมกีารเปลี่ยน
แปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการการศึกษาคนควาอิสระ นักศึกษาตองยื่นคํ ารองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตอ
คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวิทยาลัย

การเปลีย่นแปลงตามวรรคแรกจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
การศกึษาคนควาอสิระ และตองไดรับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลัยกอนจงึจะด ําเนนิการได

ขอ 22  การสอบการศึกษาคนควาอิสระ
22.1 การสอบการศึกษาคนควาอิสระเปนการสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู

ความเขาใจในการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา
22.2 การสอบการศึกษาคนควาอิสระจะถือวาผานเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระโดยประเมินจากเสียงเอกฉันท
22.3 ใหนกัศกึษาเสนอการศึกษาคนควาอิสระและบทคัดยอที่ไดรับความเห็นชอบขั้น

สุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระตอมหาวิทยาลัย  จํ านวน 3 ฉบับ  เพื่อสงให
คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา  15 วนั กอนวันสอบ

22.4 กรณทีีน่กัศึกษาสอบการศึกษาคนควาอิสระไมผานในครั้งแรก  นักศึกษาจะมีสิทธิ
สอบใหมอีกครั้งหนึ่งโดยยื่นคํ ารองขอสอบการศึกษาคนควาอิสระอีกครั้งหนึ่งตอมหาวิทยาลัย  ภายหลังจาก
การสอบครั้งแรกไมนอยกวา 30 วัน

22.5 นกัศกึษาตองสงการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก ําหนดจ ํานวน 5 ชุด และในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส 1 ชุด พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยตามที่มหาวิทยาลัย
กํ าหนดจํ านวน 40 ชุด  ตอมหาวิทยาลัยจึงจะมีสิทธิขอรับปริญญาโดยใหลิขสิทธิ์ในการศึกษาคนควาอิสระ
เปนลิขสทิธรวมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ขอ 23  การสอบประมวลความรู
23.1 นกัศกึษาจะมสิีทธสิอบประมวลความรู เมือ่สอบผานชดุวชิาครบตามหลกัสตูร หรือ

ก ําลังศกึษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดทายตามขอ  8  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  3.00
23.2 การสอบประมวลความรูใหสอบขอเขียนเปนหลัก สวนการสอบปากเปลาใหเปน

ดลุยพนิจิของสาขาวิชา หรือตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด
23.3 นกัศกึษาจะตองสอบประมวลความรูตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย

ก ําหนด
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23.4 การสอบประมวลความรูจะถือวาผานเมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู
ประเมินผลดวยสัญลักษณ P

23.5 กรณนีกัศกึษาสอบประมวลความรูไมผานในครั้งแรก นักศึกษาจะมีสิทธิยื่นคํ ารอง
ขอสอบไดอีกครั้งหนึ่ง

ขอ 24  การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประสบการณ
วชิาชพีมหาบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

นกัศกึษาตองเขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือประสบการณวชิาชพีมหาบณัฑติ/ประกาศนยีบตัรบณัฑติไดในภาคการศกึษาสดุทายกอนส ําเรจ็การศึกษา

ขอ 25  อาจารยทีป่รึกษา  คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ คณะกรรมการสอบการศกึษาคนควาอิสระ  
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู

25.1 อาจารยที่ปรึกษาแบงออกเปน 3 ประเภท
25.1.1 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ คือ อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทํ าหนาที่

ใหค ําปรกึษาทางวิชาการ  ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา การศึกษาดวยตนเอง  และการสอบ
ประมวลความรูแกนักศึกษา

25.1.2 อาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ คอื อาจารยทีม่หาวทิยาลยัแตงตัง้ใหท ําหนาที่
พจิารณาโครงการวิทยานิพนธและใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับการคนควาวิจัยเพื่อทํ าวิทยานิพนธ

25.1.3 อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ คือ อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ใหท ําหนาที่พิจารณาโครงการการศึกษาคนควาอิสระและใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาคนควาอิสระ

25.2 คณุสมบตัิของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารย
ทีป่รึกษาการศึกษาคนควาอิสระ

25.2.1 อาจารยทีป่รึกษาวชิาการ ตองเปนอาจารยบณัฑติศกึษา และเปนผูไดรับ
ปริญญาไมตํ ่ากวาปรญิญาโทในสาขาวทิยาการนัน้หรือสาขาวทิยาการทีสั่มพนัธกนั มปีระสบการณดานการสอน
และตองมปีระสบการณในการทํ าวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา หรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ ากวาผูชวยศาสตราจารย

25.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษา และเปน
ผูไดรับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการนั้นหรือสาขาวิทยาการที่สัมพันธกัน หรือเปนผูด ํารงต ําแหนงทางวชิาการ
ไมตํ ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิทยาการนั้นหรือสาขาวิทยาการที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ
ในการทํ าวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
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25.2.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษา และเปน
ผูไดรับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการนั้นหรือสาขาวทิยาการทีสั่มพนัธกนั หรือเปนผูด ํารงต ําแหนงทางวชิาการ
ไมตํ ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวทิยาการนัน้ หรือสาขาวทิยาการทีสั่มพนัธกนั และตองมีประสบการณ
ในการทํ าวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องซึ่งตองมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ทางวิชาการ

25.2.4 อาจารยทีป่รึกษาการศกึษาคนควาอสิระ  ตองเปนอาจารยบณัฑติศกึษา และ
เปนผูไดรับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการนั้นหรือสาขาวิทยาการที่สัมพันธกัน หรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิทยาการนั้นหรือสาขาวิทยาการที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทํ าวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา

25.3 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ    คือ   คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งให    
ท ําหนาทีส่อบวิทยานิพนธ จํ านวน 3 - 5 คน ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวทิยาการนั้น ในจํ านวนนี้จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  1  คน

คุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูไดรับ
ปริญญาเอกในสาขาวิทยาการนั้นหรือสาขาวิทยาการที่สัมพันธกัน หรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการ      
ไมตํ ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวทิยาการนัน้หรือสาขาวทิยาการทีสั่มพนัธกนั และตองมปีระสบการณ
ในการทํ าวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องซึ่งตองมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ทางวิชาการ

25.4 คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ  คือ  คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ใหท ําหนาที่สอบการศึกษาคนควาอิสระ จํ านวน 2 คน ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ
 และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาการนั้น

คณุสมบัติของผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ตองเปนผู
ไดรับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการนั้นหรือสาขาวิทยาการที่สัมพันธกัน     หรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนง
ทางวชิาการไมตํ ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวทิยาการนัน้หรือสาขาวทิยาการทีสั่มพนัธกนั และตองมปีระสบการณ
ในการท ําวจิยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของการศกึษา หรือเปนผูเชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งซึง่ตองมผีลงานเปนทีย่อมรบัทาง
วิชาการ

25.5 คณะกรรมการสอบประมวลความรู   คือ   คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งให
ท ําหนาที่สอบประมวลความรูของนักศึกษา ประกอบดวยกรรมการ จํ านวน 3-5 คน

คณุสมบัติของกรรมการสอบประมวลความรู ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาประจํ า
หลักสูตรนั้น และเปนผูไดรับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการนั้นหรือสาขาวิทยาการที่สัมพันธกัน   หรือเปน
ผูด ํารงต ําแหนงทางวชิาการไมตํ ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวทิยาการนัน้หรือสาขาวทิยาการทีสั่มพนัธกัน
และตองมีประสบการณในการทํ าวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
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ขอ 26  การสิ้นสุดสถานภาพการเปนนักศึกษา
 สถานภาพการเปนนักศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อ
26.1 ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งในขอ 9
26.2 ตาย
26.3 ลาออก
26.4 ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงขั้นใหออก
26.5 ปลอมแปลงเอกสารที่ใชเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย
26.6 ไมลงทะเบยีนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด และไมชํ าระคาบํ ารุง

การศกึษาเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
26.7 ไมสามารถเปนนักศึกษาสามัญไดตามขอ 11.1.2 วรรคสอง
26.8 ไดหนวยกติสะสมไมครบตามหลักสูตร หรือไดหนวยกติครบตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดแลว และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ ากวา 3.00
26.9 สอบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ หรือสอบประมวลความรูคร้ังที่สอง

ไมผาน
26.10 ไมสามารถเรียนสํ าเร็จภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไวในหลักสูตร เวนแตจะได

รับอนมุตัจิากมหาวิทยาลัยใหตออายุสถานภาพนักศึกษา
ขอ 27 การขอรับปริญญา/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

27.1 นกัศึกษาที่จะมีสิทธิขอรับปริญญา/ประกาศนียบัตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
27.1.1 สอบไดจ ํานวนชดุวชิาครบถวนตามหลกัสตูรและขอก ําหนดของมหาวิทยาลัย

และไดผลการศึกษาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.00
27.1.2 ผานการประเมนิการอบรมเขมเสรมิประสบการณมหาบณัฑติ/ประสบการณ

วชิาชพีมหาบณัฑติ หรือประสบการณประกาศนยีบตัรบณัฑติ/ประสบการณวชิาชพีประกาศนยีบตัรบัณฑิต ตามที่
สาขาวชิาก ําหนด

27.1.3 มรีะยะเวลาการศึกษาครบตามที่กํ าหนดไวในขอ  8
27.1.4 ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย
27.1.5 ไมมีพันธะหนี้สินคางชํ าระตอมหาวิทยาลัย

27.2 นกัศกึษาผูคาดวาจะสํ าเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหยื่นคํ ารองแสดง
ความจ ํานงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาสุดทายที่
คาดวาจะสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ขอ 28  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํ านาจวางระเบียบและออกประกาศโดย
ความเหน็ชอบของสภาวชิาการและคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัเพือ่ใหปฏิบตักิารตามขอบงัคบันี้ได
ตามความจํ าเปน



14

ในกรณทีีม่ปีญหาเกี่ยวกับการตีความขอบังคับนี้ใหอธิการบดีนํ าเสนอสภาวิชาการ
เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด

 ประกาศ  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2547

(ลงนาม)                         เกษม  สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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