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

เพื่อให้การศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2) และ
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงเห็นควร
กําหนดข้อบังคั บมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ว่ าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิ ต พ.ศ. 2562 ไว้
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาข้ อบั งคั บ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง หรื อประกาศอื่ น ใดที่ มีข้อ ความขั ด แย้ งกั บ ข้ อบั ง คั บ นี้ ให้ ใ ช้
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/สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4.7 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดี
เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา ประกอบด้วย
คณบดี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.8 ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา หมายถึง ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4.9 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ อาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ข้อบังคับนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4.10 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลั กสู ต ร ซึ่ งมี ห น้ า ที่ ส อนและค้ น คว้ า วิ จั ย ในสาขาวิ ช านั้ น ทั้ งนี้ สามารถเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั กสู ต รหลาย
หลั กสู ต รได้ ในเวลาเดี ย วกั น แต่ ต้ องเป็ น หลั กสู ต รที่ อาจารย์ ผู้ นั้ น มี คุณวุ ฒิ ต รงหรื อสั มพั น ธ์ กับ สาขาวิ ช าของ
หลักสูตร
4.11 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพั ฒ นาหลั กสู ต รและการเรี ย นการสอน อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รต้ องอยู่ ป ระจํ า หลั กสู ต รนั้ น ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้ น พหุ วิ ทยาการหรื อสหวิ ทยาการ ให้ เป็ น อาจารย์ผู้ รั บผิ ด ชอบหลั กสู ต รได้ อีกหนึ่ งหลั กสูต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน
4.12 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
4.13 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
4.14 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 5 การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ดําเนินการดังนี้
5.1 บั ณฑิ ต วิ ทยาลัย เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การจั ด การศึ กษาระดับ ประกาศนี ย บั ต รบัณฑิ ต ทุ กหลั กสู ต ร/
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย โดยกํากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
5.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา มีหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาหลักสูตรให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา
6.1 การเรี ยนตามระบบการศึ กษานี้ เป็ นการเรี ยนแบบสะสมหน่ วยกิต ระบบทวิภ าคหรื อตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกหนึ่งภาคก็ได้ ทั้งนี้ หนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับเวลาเรียนของวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติ
6.2 การคิดหน่วยกิต
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี หมายถึง รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ หมายถึง รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หมายถึง รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.3 ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในหลักสูตร
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ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา
7.1 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
7.2 การขยายระยะเวลาการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3
หลักสูตร
ข้อ 8 ลักษณะของหลักสูตร
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตร
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
หมวดที่ 4
อาจารย์
ข้อ 10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
10.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
10.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึ กษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่กํ า หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํ านวน หรื อมีจํ านวนนักศึ กษาน้อยกว่า 10 คน หลักสู ตรต้ องเสนอจํ านวนและคุณวุ ฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
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สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
ข้อ 11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
11.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้น ต่ําปริ ญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึ กษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่กํ า หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํ า นวนหรือมี จํ านวนนักศึ กษาน้ อยกว่ า 10 คน หลักสู ต รต้ องเสนอจํา นวนและคุณวุ ฒิ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
11.2 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึ กษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่กํ า หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
หมวดที่ 5
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่า จากหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการประจําหลักสูตรและ/หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13 การรับสมัคร
บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย ทํ า หน้ า ที่ รั บ สมั คร กํ า หนดการรั บ สมั ครและรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นคราว ๆ ไป
และดําเนินการให้เป็นไปตามวิธีการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและเงื่อนไขที่กําหนดโดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
ข้อ 15 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
15.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้ าศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละหลั กสูตร หรื อ
รับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินหรือครบเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ แล้วก็สามารถเข้าตามหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตร
15.2 นั ก ศึ ก ษาวิ ส ามั ญ คื อ บุ ค คลที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย รั บ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา โดยไม่ ข อรั บ
ประกาศนียบัตร
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ข้อ 16 การปรับพื้นฐานทางการศึกษา
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ขาดพื้นฐานความรู้ที่จะศึกษาในแต่ละระดับ และในแต่ละ
หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมในบางรายวิชาหรือบางเรื่องตามที่หลักสูตรกําหนด เพื่อ
ปรับพื้นฐานตามความจําเป็น กรณีที่นักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการปรับ
พื้นฐานสามารถทําคําร้องขอเทียบความรู้เพื่อการขอยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานได้
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 17 การลงทะเบียนรายวิชา
17.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเรียนต่าง ๆ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิ์เข้ามาเรียนในภาค
การศึกษานั้นเว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติให้มีการลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
17.2 ในการลงทะเบียนของนักศึกษานั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนําช่วยวางแผนการศึกษา และ
การลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าวิชาใดได้มีการบังคับให้มีลําดับวิชาในการศึกษา
ก่อน (Prerequisite) นักศึ กษาต้องดําเนินการเกี่ยวกั บการลงทะเบียนเรียนตามลําดับของวิ ชาที่ต้องศึกษา
ก่อนหลัง หรือถ้าได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้นได้
17.3 จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาได้มี ดังนี้
17.3.1 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษา ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่
เกิน 12 หน่วยกิต ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
17.3.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต กรณีการ
ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามที่กําหนดทุกภาคการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 18 การเพิ่มเติม สับเปลี่ยน และเพิกถอนรายวิชา
18.1 การขอเพิ่มเติมสับเปลี่ยนรายวิชากระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
18.2 การเพิ กถอนรายวิ ช า ต้ องได้ รั บ อนุ มัติ จ ากอาจารย์ ที่ป รึ กษา และต้ องเพิ กถอนภายใน 2
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน
วิชาที่ขอเพิกถอนนั้นไม่มีการบันทึกในรายงานผลการศึกษา
18.3 การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 18.2 ต้องยื่นคําร้องขออนุมัติเป็น
กรณีพิเศษต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การเพิกถอนมีการบันทึกสัญลักษณ์ “W”
18.4 การขอเพิ่มและการขอเพิ่มถอนรายวิชานี้ต้องไม่ขัดกับจํานวนหน่วยกิตต่อภาคตามข้อ 17.3
ข้อ 19 การสอบตกและการเรียนซ้ํา
19.1 นักศึกษาที่สอบได้ลําดับขั้นต่ํากว่า C ในวิชาบังคับ ต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นซ้ําอีก
จนกว่าสอบได้ลําดับขั้นตั้งแต่ C ขึ้นไป
19.2 นักศึกษาที่สอบได้ลําดับขั้นต่ํากว่า C ในวิชาเลือก ต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นซ้ําอีกหรือ
เลือกศึกษาวิชาอื่นแทนได้
ข้อ 20 การลาพักการศึกษา
20.1 นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้
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20.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
20.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใด ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
20.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดง
20.1.4 มีเหตุผลอันสมควร ได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นคํา
ร้องโดยเร็วที่สุด และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
20.2 นักศึกษาที่มีความจําเป็นส่วนตัวอาจยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาได้ ถ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
20.2.1 ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
20.2.2 มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นคําร้องโดยเร็วที่สุด และให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
20.2.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1 และข้อ 20.2 นั้น ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษาปกติ ถ้านักศึกษายังมีความจําเป็นที่ต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้อธิการบดีอนุมัติการลาพักเป็น
กรณีพิเศษ
20.3 ในกรณี ที่นั ก ศึ กษาได้ รั บ อนุ มั ติให้ ล าพั กการศึ ก ษาได้ ให้ นั บ ระยะเวลาที่ ล ารวมอยู่ ใ น
ระยะเวลาการศึกษาด้วย
20.4 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา ทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นต้องพ้นสภาพนักศึกษา
20.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อกลับเข้ามาศึกษาต่อให้รายงานตัวต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
20.6 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับมาศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา
หมวดที่ 7
การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
ข้อ 21 การเทียบโอนผลการเรียน
21.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
21.1.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
21.1.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าใน
หลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
21.2 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาในระบบ และการบันทึกผล
การเรียน
21.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
21.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
21.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่า
ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับตัวอักษร S
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21.2.4 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิต รวม
ตามหลักสูตรที่รับโอน
21.2.5 นั กศึกษาที่ได้รั บการเทีย บรายวิ ชาเรี ยน และโอนหน่ว ยกิ ต ต้องใช้ เวลาศึ กษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่
เข้าศึกษารวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงมีสิทธิสําเร็จการศึกษา
21.2.6 สําหรับหลักสูตรใหม่เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่มี
นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
21.2.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษาและการคิดคํานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) เพื่อสําเร็จการศึกษาให้กระทําดังนี้
1) ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายชื่อวิชา และอักษรระดับคะแนนที่รับโอน
แยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
2) กรณี การเทีย บรายวิช าและโอนหน่ วยกิต ต่ างสถาบั น อุด มศึ กษาให้คํานวณค่า ระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ต้อง
ศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
3) กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันให้คํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิจได้และของ
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่เข้า
ศึกษา
21.3 หลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บโอนความรู้ และการให้ ห น่ ว ยกิ ต จากการศึ ก ษานอกระบบและหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ และการบันทึกผลการเรียน
21.3.1 การเที ย บความรู้ เ ที ย บเป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ผู้ขอเทียบต้องการ
21.3.2 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตกระทําได้ ดังนี้
1) การศึ กษานอกระบบ สามารถเที ย บโอนผลการศึ กษาจากการศึ กษานอกระบบตาม
หลักสูตรที่ได้ศึกษา หรือฝึกอบรมเฉพาะเรื่องตามหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
2) การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจโดย
ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นการเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ ทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐานหนังสือสําคัญมาแสดง
21.3.3 เอกสารหลักฐานแสดงความรู้
1) การศึกษานอกระบบ แสดงเอกสารหลักสูตรที่ได้ศึกษาหรือฝึกอบรมและหรือหลักฐาน
การศึกษาเรียนรู้ เช่น วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานของราชการ เป็นต้น
2) การศึกษาตามอัธยาศัย แสดงหนังสือสําคัญเป็นหลักฐานถึงประสบการณ์จากการทํางาน
การประกอบอาชีพ ผลการปฏิบัติหน้าที่หรือการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงถึงการสะสมความรู้ที่เป็น
กระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ที่สามารถเสนอเพื่อการประเมินได้
21.3.4 วิธีการประเมินผลการศึกษา
1) การศึกษานอกระบบ พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเนื้อหาของหลักสูตร
ผลการศึกษาหรืออบรมที่มุ่งหวัง ระยะเวลาในการศึกษาหรืออบรม ระดับความยากของเนื้อหา วิธีการประเมิน
ความสําเร็จของผลการศึกษาหรืออบรม และหรือการสอบวัดความรู้หรือการสัมภาษณ์
2) การศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาหลักฐานหนังสือสําคัญที่นํามาแสดงแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) หรือให้ผู้ขอเทียบโอนเขียนรายงานการศึกษารายบุคคล (Independent Study) การรายงานผล
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การศึกษา (Case Study) การเสนอโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงานในสาขาหรือวิชาชีพ หรือเสนอผลการ
เรียนรู้อื่น ๆ เพื่อการประเมินหรือการสอบวัดความรู้หรือการสอบสัมภาษณ์
21.3.5 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่าระดับคะแนน
3.00 หรื อเทียบเท่ าสําหรับรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาแต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการนํามาคิ ด
คะแนนผลการเรียนหรือคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
21.3.6 การเทียบรายวิช าหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบ นอกระบบและหรือตาม
อัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
21.3.7 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
21.3.8 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้
1) ประเมินจากการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้บันทึก “CS”
(Credits from Standardized Tests)
2) ประเมินจากการทดสอบที่ไม่ใช่ข้อสอบมาตรฐาน (Non-Standardize Tests) ให้บันทึก
“CE” (Credits from Examination)
3) ประเมิ น จากการศึ ก ษาหรื อ อบรม ที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(Evaluation of Non-Sponsored Training)
4) ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้บันทึก “CP” (Credit from Portfolio)
21.4 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะพิจารณากรณีที่จํานวนนักศึกษา
ยังมีจํานวนไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ 8
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 22 การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษาอาจกระทําได้โดยการนําเอาผลคะแนนของการสอบไล่เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา หรือการสอบระหว่างการศึกษา หรือจากการทํารายงาน หรือการเข้าร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือ
กิจกรรมทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้นทุกอย่างรวมกัน
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)
ผลการสอบปรับพื้นฐานการศึกษาตามข้อ 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) นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายในเวลาที่กําหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2) นั กศึ กษาขอเพิ ก ถอนวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นทุ กวิ ช า เนื่ อ งจากได้ รั บ อนุ มัติ จ ากคณบดี บั ณฑิ ต
วิทยาลัยภายใน 8 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ 4 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
3) นักศึกษาป่ วยก่ อนสอบ และนักศึ กษาไม่ สามารถเข้า สอบในบางวิช าหรือทุ กวิ ชาได้โ ดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็นหลักฐาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้สอน
4) นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การใช้สัญลักษณ์ I กระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
1) อาจารย์ ผู้ ส อนเห็ น สมควรให้ ร อผลการศึ ก ษาเพราะนั ก ศึ ก ษาทํ า งานเป็ น ส่ ว นประกอบ
การศึกษาของวิชานั้นไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2) นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้ ง หมดได้ แ ละปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บลาป่ ว ยโดยมี ใ บรั บ รองแพทย์ แ ละหรื อ ใบแสดงการรั ก ษาของ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3) นักศึกษาขาดสอบโดยสาเหตุสุดวิสัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
สอบและหรือทํางานตามกําหนดให้ทําเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบได้ ภายใน
เวลา 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I ต้องเปลี่ยนเป็น F
ข้อ 23 การประเมินผลการศึกษา
23.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
23.2 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ หน่วยกิตของวิชาที่สอบ
ได้ลําดับขั้น C ขึ้นไปเท่านั้น
23.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคํานวณได้ดังนี้ คือ
23.3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษานั้น โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาตั้งหารด้วย ผลรวมของหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในภาค
การศึกษานั้น
23.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงผลการสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาตั้ง หารด้วย
ผลรวมของผลหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด
ข้อ 24 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 9
การสําเร็จการศึกษา และการขอรับประกาศนียบัตร
ข้อ 25 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
25.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
1) ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3) ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 26 การขอรับประกาศนียบัตร
ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อนักศึกษาสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบถ้วน ตามหลักสูตรและได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 มีสิทธิยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอรับประกาศนียบัตรต่อบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
หมวดที่ 10
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 27 การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
ทุ กหลั กสู ต รที่ เ ปิ ด สอนในบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย ต้ องกํ า หนดระบบการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาของ
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
ของหลั กสู ต รทุ กปี การศึ กษา เพื่ อนํ า ข้ อมู ล ที่ ได้ ไปปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหลั กสู ต รเป็ น ระยะ ๆ อย่ า งน้ อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
ข้อ 29 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มิได้กําหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติไว้ในข้อบังคับนี้หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อบั งคั บ นี้ ให้ บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบของคณบดี บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย พิ จ ารณาและเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดีและให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและคําสั่งการของ
อธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
(ศาสตราพิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

