
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 
---------------------------------------------- 

 
 เพ่ือให้การศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2) และ
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงเห็นควร
กําหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีข้อความขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 บทนิยามในข้อบังคับนี้ 

4.1 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4.2 สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
4.3 อธิการบดี หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4.4 บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4.5 คณบดี หมายถึง คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4.6 หลักสูตร/สาขาวิชา หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4.7 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา หมายถึง คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจากอธิการบดี 

เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา ประกอบด้วย 
คณบดี หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตร/สาขาวิชา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.8 ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา หมายถึง ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

4.9 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาในมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ อาจารย์ประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ต้ังแต่ข้อบังคับนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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4.10 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

4.11 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 2 คน 

4.12 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 

4.13 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
4.14 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
หมวดท่ี 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

 ข้อ 5 การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ดําเนินการดังนี้ 
5.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกหลักสูตร/

สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย โดยกํากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา มีหน้าท่ีบริหารและจัดการศึกษาหลักสูตรให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา 

6.1 การเรียนตามระบบการศึกษานี้ เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือตามท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกหนึ่งภาคก็ได้ ท้ังนี้ หนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับเวลาเรียนของวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติ 

6.2 การคิดหน่วยกิต 
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี หมายถึง รายวิชาท่ีใช้เวลาบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย

กว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ หมายถึง รายวิชาท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
6.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หมายถึง รายวิชาท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
6.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
6.3 ภาษาท่ีใช้ในการศึกษารายวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
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 ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา 
7.1 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
7.2 การขยายระยะเวลาการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี 3 
หลักสูตร 

 

 ข้อ 8 ลักษณะของหลักสูตร 
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการและวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
 ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตร 

9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

หมวดท่ี 4 
อาจารย์ 

 

 ข้อ 10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
10.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

10.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน หลักสูตรต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
 ข้อ 11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

11.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน หลักสูตรต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

11.2 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

หมวดท่ี 5 
การรับเข้าศึกษา 

 

 ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือ

เทียบเท่า จากหลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ี
คณะกรรมการประจําหลักสูตรและ/หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 13 การรับสมัคร 

บัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าท่ีรับสมัคร กําหนดการรับสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 14 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นคราว ๆ ไป 
และดําเนินการให้เป็นไปตามวิธีการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

ข้อ 15 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
15.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละหลักสูตร หรือ

รับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแต่ละหลักสูตร ซ่ึงเม่ือผ่านการประเมินหรือครบเง่ือนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ แล้วก็สามารถเข้าตามหลักสูตรเพ่ือรับประกาศนียบัตร 

15.2 นัก ศึกษาวิสามัญ คือ บุคคล ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับ เ ข้า เ ป็นนัก ศึกษา โดยไม่ขอรับ
ประกาศนียบัตร 
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ข้อ 16 การปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา 
นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ขาดพ้ืนฐานความรู้ท่ีจะศึกษาในแต่ละระดับ และในแต่ละ

หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมในบางรายวิชาหรือบางเรื่องตามท่ีหลักสูตรกําหนด เพ่ือ
ปรับพ้ืนฐานตามความจําเป็น กรณีท่ีนักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาการปรับ
พ้ืนฐานสามารถทําคําร้องขอเทียบความรู้เพ่ือการขอยกเว้นการเรียนปรับพ้ืนฐานได้ 

 
หมวดท่ี 6 

การลงทะเบียนเรียน 
 

 ข้อ 17 การลงทะเบียนรายวิชา 
17.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศไว้ให้นักศึกษา

ลงทะเบียนวิชาเรียนต่าง ๆ นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิ์เข้ามาเรียนในภาค
การศึกษานั้นเว้นแต่ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติให้มีการลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

17.2 ในการลงทะเบียนของนักศึกษานั้นมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้แนะนําช่วยวางแผนการศึกษา และ
การลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ถ้าวิชาใดได้มีการบังคับให้มีลําดับวิชาในการศึกษา
ก่อน (Prerequisite) นักศึกษาต้องดําเนินการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนตามลําดับของวิชาท่ีต้องศึกษา
ก่อนหลัง หรือถ้าได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้นได้ 

17.3 จํานวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนศึกษาได้มี ดังนี้ 
17.3.1 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษา ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่

เกิน 12 หน่วยกิต ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
17.3.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต กรณีการ

ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดทุกภาคการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 18 การเพ่ิมเติม สับเปลี่ยน และเพิกถอนรายวิชา 

18.1 การขอเพ่ิมเติมสับเปลี่ยนรายวิชากระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

18.2 การเพิกถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และต้องเพิกถอนภายใน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน 
วิชาท่ีขอเพิกถอนนั้นไม่มีการบันทึกในรายงานผลการศึกษา 

18.3 การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อ 18.2 ต้องยื่นคําร้องขออนุมัติเป็น
กรณีพิเศษต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การเพิกถอนมีการบันทึกสัญลักษณ์ “W” 

18.4 การขอเพ่ิมและการขอเพ่ิมถอนรายวิชานี้ต้องไม่ขัดกับจํานวนหน่วยกิตต่อภาคตามข้อ 17.3 
 ข้อ 19 การสอบตกและการเรียนซํ้า 

19.1 นักศึกษาท่ีสอบได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C ในวิชาบังคับ ต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นซํ้าอีก
จนกว่าสอบได้ลําดับข้ันต้ังแต่ C ข้ึนไป 

19.2 นักศึกษาท่ีสอบได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C ในวิชาเลือก ต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นซํ้าอีกหรือ
เลือกศึกษาวิชาอ่ืนแทนได้ 
 ข้อ 20 การลาพักการศึกษา 

20.1 นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
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20.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
20.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
20.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จาก

สถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดง 
20.1.4 มีเหตุผลอันสมควร ได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ ท้ังนี้นักศึกษาต้องยื่นคํา

ร้องโดยเร็วท่ีสุด และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
20.2 นักศึกษาท่ีมีความจําเป็นส่วนตัวอาจยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาได้ ถ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

20.2.1 ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
20.2.2 มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 ท้ังนี้ให้นักศึกษายื่นคําร้องโดยเร็วท่ีสุด และให้คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
20.2.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1 และข้อ 20.2 นั้น ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาค

การศึกษาปกติ ถ้านักศึกษายังมีความจําเป็นท่ีต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้อธิการบดีอนุมัติการลาพักเป็น
กรณีพิเศษ 
  20.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาท่ีลารวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  20.4 ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา ทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นต้องพ้นสภาพนักศึกษา 
  20.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เม่ือกลับเข้ามาศึกษาต่อให้รายงานตัวต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
  20.6 เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับมาศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา 

 
หมวดท่ี 7 

การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต 
 

 ข้อ 21 การเทียบโอนผลการเรียน 
21.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 

21.1.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
21.1.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าใน

หลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
21.2 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาในระบบ และการบันทึกผล

การเรียน 
21.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าท่ี

หน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
21.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
21.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่า

ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับตัวอักษร S 
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21.2.4 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิต รวม
ตามหลักสูตรท่ีรับโอน 

21.2.5 นักศึกษาท่ีได้รับการเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาท่ี
เข้าศึกษารวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 

21.2.6 สําหรับหลักสูตรใหม่เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีมี
นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

21.2.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษาและการคิดคํานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) เพ่ือสําเร็จการศึกษาให้กระทําดังนี้ 

1) ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิม พร้อมท้ังลงรายชื่อวิชา และอักษรระดับคะแนนท่ีรับโอน
แยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก 

2) กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ต่างสถาบันอุดมศึกษาให้คํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีต้อง
ศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย 

3) กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันให้คํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมท้ังผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิจได้และของ
รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเข้า
ศึกษา 

21.3 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ และการบันทึกผลการเรียน 

21.3.1 การเทียบความรู้ เทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่ีผู้ขอเทียบต้องการ 

21.3.2 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตกระทําได้ ดังนี้ 
1) การศึกษานอกระบบ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบตาม

หลักสูตรท่ีได้ศึกษา หรือฝึกอบรมเฉพาะเรื่องตามหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
2) การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจโดย

ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เป็นการเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ ท้ังท่ีมีหลักฐานและไม่มีหลักฐานหนังสือสําคัญมาแสดง 

21.3.3 เอกสารหลักฐานแสดงความรู้ 
1) การศึกษานอกระบบ แสดงเอกสารหลักสูตรท่ีได้ศึกษาหรือฝึกอบรมและหรือหลักฐาน

การศึกษาเรียนรู้ เช่น วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานของราชการ เป็นต้น 
2) การศึกษาตามอัธยาศัย แสดงหนังสือสําคัญเป็นหลักฐานถึงประสบการณ์จากการทํางาน 

การประกอบอาชีพ ผลการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงถึงการสะสมความรู้ท่ีเป็น
กระบวนการเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีสามารถเสนอเพ่ือการประเมินได้ 

21.3.4 วิธีการประเมินผลการศึกษา 
1) การศึกษานอกระบบ พิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วยเนื้อหาของหลักสูตร 

ผลการศึกษาหรืออบรมท่ีมุ่งหวัง ระยะเวลาในการศึกษาหรืออบรม ระดับความยากของเนื้อหา วิธีการประเมิน
ความสําเร็จของผลการศึกษาหรืออบรม และหรือการสอบวัดความรู้หรือการสัมภาษณ์ 

2) การศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาหลักฐานหนังสือสําคัญท่ีนํามาแสดงแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) หรือให้ผู้ขอเทียบโอนเขียนรายงานการศึกษารายบุคคล (Independent Study) การรายงานผล
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การศึกษา (Case Study) การเสนอโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงานในสาขาหรือวิชาชีพ หรือเสนอผลการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือการประเมินหรือการสอบวัดความรู้หรือการสอบสัมภาษณ์ 

21.3.5 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่าระดับคะแนน 
3.00 หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาแต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการนํามาคิด
คะแนนผลการเรียนหรือคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

21.3.6 การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบ นอกระบบและหรือตาม
อัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีขอเทียบ 

21.3.7 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
21.3.8 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้ 

1) ประเมินจากการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้บันทึก “CS” 
(Credits from Standardized Tests) 

2) ประเมินจากการทดสอบท่ีไม่ใช่ข้อสอบมาตรฐาน (Non-Standardize Tests) ให้บันทึก 
“CE” (Credits from Examination)  

3) ประเมินจากการศึกษาหรืออบรม ท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
(Evaluation of Non-Sponsored Training) 

4) ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้บันทึก “CP” (Credit from Portfolio) 
 21.4 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะพิจารณากรณีท่ีจํานวนนักศึกษา
ยังมีจํานวนไม่ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดท่ี 8 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 22 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษาอาจกระทําได้โดยการนําเอาผลคะแนนของการสอบไล่เม่ือสิ้นภาค

การศึกษา หรือการสอบระหว่างการศึกษา หรือจากการทํารายงาน หรือการเข้าร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือ
กิจกรรมทางการเรียนท่ีกล่าวมาข้างต้นทุกอย่างรวมกัน 
 ผลการศึกษาของแต่ละวิชา สามารถจัดออกมาเป็นลําดับชั้นโดยใช้สัญลักษณ์และค่าระดับดังนี้ 
 สัญลักษณ์ ระดับคะแนน ความหมาย 
 A  4.00 ดีเยี่ยม (Excellent) 
 B+  3.50 ดีมาก (Very Good) 
 B  3.00 ดี (Good) 
 C+  2.50 ปานกลาง (Fairly Good) 
 C  2.00 พอใช้ (Fair) 
 D+  1.50 อ่อน (Poor) 
 D  1.00 อ่อนมาก (Very Poor) 
 F  0.00 ตก (Fail) 

ผลการสอบปรับพ้ืนฐานการศึกษาตามข้อ 16 กําหนดด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ ความหมาย 
     S  ผ่าน (Satisfactory) 
    U  ไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาของวิชาหนึ่ง ๆ อาจแสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ ความหมาย  
       W    การเพิกถอนโดยได้รับอนุญาต (Withdrawn with Permission) 
       I     การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
      AUD    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

การใช้สัญลักษณ์ F กระทําได้ในกรณีดังนี้ 
1) นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
2) นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

การให้สัญลักษณ์ W กระทําได้ในกรณีดังนี้ 
1) นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และได้รับ

อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2) นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาท่ีลงทะเบียนทุกวิชา เนื่องจากได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยภายใน 8 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ 4 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
3) นักศึกษาป่วยก่อนสอบ และนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบในบางวิชาหรือทุกวิชาได้โดยมี

ใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็นหลักฐาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้สอน 
4) นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

การใช้สัญลักษณ์ I กระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาทํางานเป็นส่วนประกอบ

การศึกษาของวิชานั้นไม่สมบูรณ์ ท้ังนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2) นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ

ท้ังหมดได้และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์และหรือใบแสดงการรักษาของ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

3) นักศึกษาขาดสอบโดยสาเหตุสุดวิสัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ท้ังนี้ นักศึกษาต้อง
สอบและหรือทํางานตามกําหนดให้ทําเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบได้ ภายใน
เวลา 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I ต้องเปลี่ยนเป็น F 
 ข้อ 23 การประเมินผลการศึกษา 

23.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 
23.2 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ หน่วยกิตของวิชาท่ีสอบ

ได้ลําดับข้ัน C ข้ึนไปเท่านั้น 
23.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซ่ึงคํานวณได้ดังนี้ คือ 

23.3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษานั้น โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาต้ังหารด้วย ผลรวมของหน่วยกิตของวิชาท่ีศึกษาในภาค
การศึกษานั้น 

23.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงผลการสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาต้ัง หารด้วย
ผลรวมของผลหน่วยกิตของวิชาท่ีศึกษามาท้ังหมด 

ข้อ 24 นักศึกษาท่ีทําการทุจริตในการสอบให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 9 
การสําเร็จการศึกษา และการขอรับประกาศนียบัตร 

 

 ข้อ 25 การสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

25.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1) ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร 
2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 
3) ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 26 การขอรับประกาศนียบัตร 
ในภาคการศึกษาสุดท้าย เม่ือนักศึกษาสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบถ้วน ตามหลักสูตรและได้แต้ม

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 มีสิทธิยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอรับประกาศนียบัตรต่อบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร 
 

หมวดท่ี 10 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ข้อ 27 การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัยต้องกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน ดังนี้ 
27.1 การกํากับมาตรฐาน 
27.2 บัณฑิต 
27.3 นักศึกษา 
27.4 คณาจารย์ 
27.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
27.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ข้อ 28 การพัฒนาหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 ข้อ 29 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมิได้กําหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติไว้ในข้อบังคับนี้หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดีและให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควรและคําสั่งการของ
อธิการบดีถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
 
 
       (ศาสตราพิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 


