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มหาวทิยาลยัเร่ืองมาตรฐานความสามารถภาษา   
องักฤษ 

   “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบั
สาขาวาของหลกัสูตรท่ีเดสอน ซ่ึงมีหนา้ท่ีสอน
และคน้ควา้วจิยัในสาขาวชิาดงักล่าว ทั้งน้ีสามารถ
เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรหลายหลกัสูตรไดใ้น
เวลาเดียวกนั แต่ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีอาจารยผ์ูน้ั้น
มีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาของ
หลกัสูตร 

   “อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการ
บริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันา
หลกัสูตร การติดตามประเมินผลหลกัสูตร และ
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรตอ้งอยูป่ระจ าหลกัสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบเกินกวา่ ๑ หลกัสูตรในเวลาเดียวกนั
ไม่ได ้ ยกเวน้พหุวทิยาการ หรือสหวทิยาการ ให้
เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไดอี้กหน่ึง
หลกัสูตร และอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
สามารถซ ้ าไดไ้ม่เกิน ๒ คน ทั้งน้ี อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร
นั้นดว้ย 

   “อาจารยพ์ิเศษ”   หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิทยาลยัท่ีมี
ประสบการณ์ในวชิาชีพ หรือมีความรู้ ความ
ช านาญในวชิาการและมหาวิทยาลยัไดเ้ชิญมา 
โดยปฏิบติัหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา สอน สอบ หรือ
ควบคุมการวจิยัของนกัศึกษา และไดรั้บการ
อนุมติัในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารยข์อง
บณัฑิตวทิยาลยั 
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หมวดที ่๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

  ข้อ ๖. การจัดการศึกษา 
    ๖.๑   มหาวทิยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวธีิประสานงานทางวชิาการระหวา่งคณะ และภาควชิาต่างๆ 

คณะหรือภาควชิาใดมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัวชิาการดา้นใด มหาวทิยาลยัจะส่งเสริมใหอ้ านวย
การศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 

    ๖.๒ มหาวทิยาลยั ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค และระบบ Module การศึกษาในระบบทวภิาค 
แบ่งเวลาการศึกษาในปีหน่ึงๆเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาค
การศึกษาท่ี ๒ มีระยะเวลาการศึกษาแต่ละภาคไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ และเปิดภาคฤดูร้อนได ้
โดยใชร้ะยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๖ สัปดาห์ ทั้งน้ี ตอ้งมีชัว่โมงการสอนของแต่ละรายวิชาเท่ากบั
ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั 
การศึกษาระบบ Module มีระยะเวลาการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตร 

๖.๓  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวชิาใหก้ าหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีวธีิการก าหนด
หน่วยกิต ดงัน้ี 

  ๖.๓.๑     การศึกษาท่ีเป็นภาคทฤษฎี ระบบทวภิาคใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ย
กวา่ ๑๕ ชัว่โมงตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

  ๖.๓.๒ การศึกษาท่ีเป็นภาคปฏิบติั ระบบทวภิาคใชเ้วลาฝึก หรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ 
ชัว่โมง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

  ๖.๓.๓ การศึกษาท่ีเนการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืนๆ ระบบทวภิาคใช้
เวลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ ชัว่โมง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า ให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

  ๖.๓.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดก็ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ระบบทวภิาคใช้
เวลาท าโครงงานหรือท ากิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงตลอดหน่ึงภาคการศึกษา
ปกติ ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

  ๖.๓.๕ การศึกษาคน้ควา้อิสระ เป็นการศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาหรือวิเคราะห์ดว้ยตนเอง
เป็นหลกั โดยมีอาจารยป์ระจ ารายวชิาเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา ใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ย
กวา ๔๕ ชัว่โมงตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า ทั้งในหอ้งปฏิบติัการและ
นอกหอ้งเรียน ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

  ๖.๓.๖ วทิยานิพนธ์ ระบบทวภิาคใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ ชัว่โมง ตลอดหน่ึง
ภาคการศึกษาปกติ ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
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  ๖.๓.๗ การศึกษาในระบบ Module ตอ้งใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ ชัว่โมงต่อหน่ึงหน่วยกิต 
  ๖.๓.๘ การศึกษาบางรายวชิาท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากรายวชิาปกติอ่ืนๆ มหาวทิยาลยั

อาจก าหนดหน่วยกิต โดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 
    ๖.๔  จ านวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสม เพื่อใหค้รบตามความตอ้งการของหลกัสูตรของแต่ละ

สาขาวชิา เรียกวา่ หน่วยกิตสะสม 
  ข้อ ๗. โครงสร้างหลกัสูตร 
    ๗.๑  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งมีจ านวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิตในระบบทวภิาค 
    ๗.๒ หลกัสูตรปริญญาโท 
      ๗.๒.๑ หลกัสูตรปริญญาโท ประกอบดว้ย การศึกษารายวชิา และการท าวทิยานิพนธ์ ยกเวน้

หลกัสูตรของสาขาวชิานั้นก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
      ๗.๒.๒ ส าหรับหลกัสูตรในระบบทวิภาค ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ย

กวา่ ๓๖ หน่วยกิต ส าหรับแผนการศึกษาท่ีตอ้งท าวทิยานิพนธ์ (แผน ก) เป็นแผนการ
ศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์ โดยแบบ ก๑ ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ซ่ึงมี
ค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต หรือแบบ ก๒ ท าวทิยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้
ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิตและศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต ส าหรับ
แผนการศึกษาทีไม่ตอ้งท าวทิยานิพนธ์ (แผน ข) ตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้อิสระไมม่
นอ้ยกวา่ ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้ 

      ๗.๒.๓ นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนด 

    ๗.๓ หลกัสูตรปริญญาเอก 
      ๗.๓.๑ หลกัสูตรปริญญาเอก ประกอบดว้ย การท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษารายวชิา ยกเวน้

หลกัสูตรของสาขาวชิานั้น ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
         ๗.๓.๑.๑  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้วิจยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิด

ความรู้ใหม่ มหาวทิยาลยัอาจก าหนดใหศึ้กษารายวชิาเพิ่มเติม หรือท า
กิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมี
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด การศึกษาตามแบบ ๑ มี ๒ แบบ คือ 
แบบ ๑.๑  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ส าหรับหลกัสูตรทวภิาคจะตอ้ง

ท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต 
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แบบ ๑.๒ ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ส าหรับหลกัสูตรทวิภาคจะตอ้ง
ท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๗๒ หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตอ้งมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกนั 

         ๗.๓.๑.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ท่ีมี
คุณภาพสูง และก่อใหเ้กิดคามกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษา
รายวชิาเพิ่มข้ึน การศึกษาตามแบบ ๒ มี ๒ แบบ คือ 
แบบ ๒.๑  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ส าหรับหลกัสูตรทวภิาค จะตอ้ง

ท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวชิา
อีกไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ส าหรับหลกัสูตรทวภิาค จะตอ้ง
ท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตอ้งมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกนั 

      ๗.๓.๒ นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย ๑ ภาษาตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

  ข้อ ๘. ระยะเวลาการศึกษา 
    ๘.๑  ระยะเวลาการศึกษา หมายถึง เวลาการศึกษาทั้งหมดท่ีนกัศึกษาใชเ้พื่อการศึกษา และการสร้าง

ผลงานทางวชิาการท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ยการเรียนรายวชิา การท างานวจิยั 
และการเขียนวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ ระยะเวลาการศึกษาใหน้บัตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาเขา้
ศึกษาในหลกัสูตรจนถึงภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาสอบผา่นและด าเนินการครบตามโครงสร้าง
ของหลกัสูตรและเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา   

      ทั้งน้ี ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาลาพกัเน่ืองจากถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการกอง
ประจ าการ และ/หรือป่วยและคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่โรคนั้นเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

    ๘.๒ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

    ๘.๓ หลกัสูตรปริญญาโท ตอ้งมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
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    ๘.๔ หลกัสูตรปริญญาเอกส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญา
เอก ตอ้งมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

    ๘.๕ หลกัสูตรปริญญาเอกส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
ตอ้งมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

    ๘.๖  นกัศึกษาซ่ึงศึกษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่างๆ และสอบผา่นพร้อมทั้งส่งเล่ม
การศึกษาคน้ควา้อิสระหรือวิทยานิพนธ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง แต่ยงัรอการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่บทความจากผลงานการศึกาคน้ควา้อิสระหรือวทิยานิพนธ์ อาจขอขยายระยะเวลา
การศึกษาต่อไปไดอี้กไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยให้ขยายไดค้ร้ังละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
ในการน้ีตอ้งมีหลกัฐานการส่งบทความดงักล่าวเพื่อตีพิมพแ์ละนกัสึกษาตอ้งรักษาสถานภาพ
การเป็นนกัศึกษาในภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหข้ยายเวลาการศึกษา 

 
หมวดที ่๒ 

การรับเข้าศึกษา 
  ข้อ ๙. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา 
    ๙.๑  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง และปริญญาโท จะตอ้ง 
       ๙.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา หรือส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับรองและมี
คุณสมบติัอ่ืนตามเกณฑก์ าหนดของหลกัสูตร 

       ๙.๑.๒ ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 
       ๙.๑.๓  ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
    ๙.๒ ปริญญาเอก จะตอ้ง 
       ๙.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท และมีผล

การสอบภาษาองักฤษตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
       ๙.๒.๒ ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 
       ๙.๒.๓ ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
  ข้อ ๑๐. การพจิารณารับเข้าศึกษา 
    ๑๐.๑ บณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูก้  าหนดจ านวนนกัศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวชิาและแต่ละปี 
    ๑๐.๒ หลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ ๙ เขา้เป็นนกัศึกษา โดยมีการ

ทดสอบความรู้ ซ่ึงอาจเป็นการสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ หรือวธีิการอ่ืนใดตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด กรณีผูส้มคัรก าลงัรอผลการศึกษา การรับเขา้ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เม่ือผูส้มคัรไดแ้สดง



๗ 

 

หลกัฐานวา่ส าเร็จการศึกษาแลว้ และมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  ทั้งน้ี หากปรากฏใน
ภายหลงัวา่ หลกัฐานท่ีน ามาประกอบการสมคัรเขา้ศึกษาไม่ถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์ก าหนด และมี
คุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด การรับนกัศึกษานบัวา่เป็นโมฆะ และมหาวทิยาลยัมี
สิทธ์ิฟ้องร้องผูส้มคัรนั้น 

    ๑๐.๓ บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณารับผูมี้พื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีเขา้ศึกษาหรือวจิยัโดยไม่รับ
ปริญญาไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

  ข้อ ๑๑. ประเภทของนักศึกษา 
    ๑๑.๑ นกัศึกษาสามญั คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ ๑๐.๒ 
    ๑๑.๒ นกัศึกษาพิเศษ คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ ๑๐.๓ 
 

หมวดที ่๓ 
คณาจารย์และคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

  ข้อ ๑๒. คณาจารย์ของบัณฑิตวทิยาลัย 
    คณาจารยข์องบณัฑิตวทิยาลยั คือ  อาจารยป์ระจ า หรืออาจารยพ์ิเศษท่ีตอ้งไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาม

การอนุมติัของคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยัของมหาวทิยาลยั มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา สอน สอบ หรือควบคุม
การท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

  ข้อ ๑๓. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    ๑๓.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ตอ้งมีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคล
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการ
ตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

       ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวชิาชีพ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้งมีคุณสมบติั
เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 

    ๑๓.๒ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมีผลงานทาง
วชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการ
เผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
อยา่งนอ้ย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 



๘ 

 

       ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวชิาชีพชั้นสูง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตตอ้งมี
คุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 

    ๑๓.๓ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ตอ้งมีคุณวฒิุขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ี
ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

    ๑๓.๔ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

  ข้อ ๑๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
    ๑๔.๑ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต จ านวนอยา่งนอ้ย ๕ คน ตอ้งมี

คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคล
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการ
ตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

       กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ ๑๐ คน ใหเ้สนอจ านวนและคุณวฒิุของ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

    ๑๔.๒  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จ  านวนอยา่งนอ้ย ๕ คน ตอ้ง
มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์
และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้ง
เป็นผลงานวจิยั 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ ๑๐ คน ใหเ้สนอจ านวนและคตุณวฒิุของ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 



๙ 

 

    ๑๔.๓ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาโท จ านวนอยา่งนอ้ย ๓ คน ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมี
ผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ี
ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ ๑๐ คน ใหเ้สนอจ านวนและคุณวฒิุของ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

    ๑๔.๔ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก จ านวนอยา่งนอ้ย ๓ คน ตอ้งมีคุณวฒิุปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์ และมีผลงาน
ทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บ
การเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
อยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ ๑๐ คน ใหเ้สนอจ านวนและคุณวฒิุของ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ข้อ ๑๕. อาจารย์ทีป่รึกษา 
    อาจารยท่ี์ปรึกษา คือ อาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบณัฑิตวทิยาลยัตามค าแนะน าของคณะการ

หลกัสูตรใหท้ าหนา้ท่ีแนะน า ดูแล ใหค้  าปรึกษาแก่นกัสึกษาเก่ียวกบัการจดัแผนการเรียน และเร่ืองอ่ืนๆ 
  ข้อ ๑๖. อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
    อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ใหมี้ภาระหนา้ท่ีในการควบคุม และการใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่

นกัศึกษาในการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ และการเผยแพร่งานวทิยานิพนธ์ รวมถึงการประเมินความกา้วหนา้
ของการท าวทิยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาจนกวา่การท าวิทยานิพนธ์จะแลว้เสร็จ การติดตามและการควบคุม
การจดัท ารูปเล่มและแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD) วทิทยานิพนธ์ ๑ แผน่ ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  คืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

    ๑๖.๑ หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
       ๑๖.๑.๑ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติั

ในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารยข์องบณัฑิตวทิยาลยั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีม่ีต  าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมี



๑๐ 

 

ผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดย
อยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

๑๖.๑.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติั ดงัน้ี 
(๑) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าและไดรั้บการอนุมติัใน

การข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารยข์องบณัฑิตวทิยาลยั ตอ้งมีคุณวฒิุและผลงานทาง
วชิาการเช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

(๒) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก และไดรั้บการ
อนุมติัในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารยข์องบณัฑิตวทิยาลยั ตอ้งมีคุณวฒิุ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์ 
กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ เร่ือง กรณีท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวฒิุและผลงานทางวชิาการตามท่ีก าหนดขา้งตน้ 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ โดยผา่นความเห็นชอบ
จากสภามหาวทิยาลยัรังสิต และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

    ๑๖.๒ หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
       ๑๖.๒.๑ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และไดรั้บการ

อนุมติัในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารยข์องบณัฑิตวทิยาลยั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมี
ผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งโดย
อยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

       ๑๖.๒.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีคุณวฒิุ และคุณสมบติั ดงัน้ี 
          (๑) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารยป์ระจ า และไดรั้บการอนุมติัใน

การข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารยข์องบณัฑิตวทิยาลยั ตอ้งมีคุณวฒิุและผลงานทาง
วชิาการเช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

          (๒)อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก และไดรั้บการ
อนุมติัในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารยข์องบณัฑิตวทิยาลยั ตอ้งมีคุณวฒิุ



๑๑ 

 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๕ เร่ือง 
กรณีผูท้รงคุณวฒิุไม่มีคุณวฒิุและผลงานทางวชิาการตามท่ีก าหนดขา้งตน้ 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะตอ้งเปป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ โดยผา่นความ
เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัรังสิต และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

  ข้อ ๑๗. อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
    อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ใหมี้ภาระหนา้ท่ีในการพิจารณา ประเมิน และใหค้วามเห็นในการแกไ้ข

ปรับปรุงวทิยานิพนธ์ และการน าเสนอผลงานของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
    อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
    ๑๗.๑ หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
       ๑๗.๑.๑ กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งไดรั้บการอนุมติัในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารย์

ของบณัฑิตวทิยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่ง
นอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

       ๑๗.๑.๒ กรณีผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ตอ้งไดรั้บการอนุมติัในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารยข์อง
บณัฑิตวทิยาลยั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ เร่ือง 
กรณีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีไม่มีคุณวฒิุและผลงานทางวชิาการตามท่ีก าหนดขา้งตน้ 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงเป็น
ท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ โดยผา่นความเห็นชอบจากสภา
มหาวทิยาลยัรังสิต และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 
 



๑๒ 

 

    ๑๗.๒ หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
       ๑๗.๒.๑ กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งไดรั้บการอนุมติัในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารย ์

ของบณัฑิตวทิยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่ง
นอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

       ๑๗.๒.๒ กรณีผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ตอ้งไดรั้บการอนุมติัในการข้ึนทะเบียนเป็นคณาจารย ์
ของบณัฑิตวทิยาลยั  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการท่ี
ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบั
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๕ เร่ือง 
กรณีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีไม่มีคุณวฒิุและผลงานทางวชิาการตามท่ีก าหนดขา้งตน้ 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงมาก
เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ โดยผา่นความเห็นชอบจาก
สภามหาวทิยาลยัรังสิต และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ข้อ ๑๘. อาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาค้นคว้าอสิระ และอาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
    คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ และอาจารยผ์ูส้อบการศึกษาคน้ควา้อิสระใน

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท ใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และอาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์ในหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

  ข้อ ๑๙. ภาระงานทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
   ๑๙.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัของนกัศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอก ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
      ๑๙.๑.๑  กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วชิาการตามเกณฑใ์ห้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญา
โทและปริญญาเอกรวมไดไ้ม่เกิน ๕ คนต่อภาคการศึกษา 

      ๑๙.๑.๒ กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ระดบัผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไป หรือมีคุณวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
รองศาสตราจารยข้ึ์นไป และมีผลงานทางวชิาการตามเกณฑใ์หเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกนัไดไ้ม่เกิน ๑๐ คน
ต่อภาคการศึกษา 



๑๓ 

 

๑๙.๑.๓  กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ และมีความจ าเป็นตอ้งดูแลนกัศึกษาเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด ให้เสนอ
ต่อสภามหาวทิยาลยัรังสิตพิจารณา แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หาก
มีความจ าเป็นตอ้งดูแลนกัศึกษามากกวา่ ๑๕ คน ใหข้อความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

    ๑๙.๒ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระของนกัศึกษา
ปริญญาโทไดไ้ม่เกิน ๑๕ คน 
หากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวทิยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นกัศึกษาท่ีท าวทิยานิพนธ์ ๑ คนเทียบไดก้บัจ านวนนกัศึกษาท่ีศึกษาคน้ควา้อิสระ ๓ คน ทั้งน้ี 
รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 

  ข้อ ๒๐. อาจารย์ผู้สอน 
    อาจารยผ์ูส้อน ใหมี้ภาระหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนและการสอน

รายวชิาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
    ๒๐.๑ อาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ 

ท่ีมีคุณวฒิุขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือใน
สาขาวชิาของรายวาท่ีสอน และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน และมีผลงานทางวชิาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั 
ในกรณีของอาจารยพ์ิเศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งน้ีตอ้งมีคุณวุฒิขั้นต ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีสอนมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ ๖ ปี 
ทั้งน้ี อาจารยพ์ิเศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมีอาจารยป์ระจ าเป็น
ผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น 
ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวชิาชีพ อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 

    ๒๐.๒อาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารย์
พิเศษ ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน 
และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา



๑๔ 

 

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ยอ้นหลงั 
ในกรณีของอาจารยพ์ิเศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งน้ีตอ้งมีคุณวุฒิขั้นต ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีสอนมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ ๔ ปี 
ทั้งน้ี อาจารยพ์ิเศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมีอาจารยป์ระจ าเป็น
ผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น 
ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวชิาชีพ อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีคุณสมบติั
เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 

    ๒๐.๓   อาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ ท่ีมีคุณวฒิุ
ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนัหรือในสาขาวชิา
ของรายวชิาท่ีสอน และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๑ 
รายการในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั 
ทั้งน้ี อาจารยพ์ิเศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมีอาจารยป์ระจ าเป็น
ผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น 

    ๒๐.๔  อาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ ท่ีมีคุณวฒิุ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนัหรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน และตอ้งมี
ประสบการณ์ดา้นการสอน และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั 
ในกรณีรายวชิาท่ีสอนไม่ใช่วิชาในสาขาวชิาของหลกัสูตร อนุโลมให้อาจารยท่ี์มีคุณวุฒิระดบั
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ท าหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อนได ้
ทั้งน้ี อาจารยพ์ิเศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมีอาจารยป์ระจ าเป็น
ผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น 
 



๑๕ 

 

  ข้อ ๒๑.      กรณีอาจารยป์ระจ าใหม่ท่ีมีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก แมย้งัไม่มีผลงานทางวชิาการหลงัส าเร็จ
การศึกษา อนุโลมใหเ้ป็นอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาโทได ้ แต่ทั้งน้ี หากจะท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนใน
ระดบัปริญญาเอก หรือเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ในหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ตอ้ง
มีผลงานทางวชิาการภายหลงัส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย ๑ ช้ิน ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ช้ิน ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ช้ิน 
ภายใน ๕ ปี 

    กรณีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ หรือมีต าแหน่งทางวชิาการพิเศษทุกระดบั จะ
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม หรือผูส้อบได ้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง
หรือสูงมากตามท่ีก าหนดในแต่ละระดบัปริญญา โดยใหพ้ิจารณาจากผลงานของผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัเน้ือหาวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

  ข้อ ๒๒.  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
    คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ คือ ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งโดยบณัฑิตวทิยาลยัตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา และควบคุมการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาแต่ละคน และการ
สอบวทิยานิพนธ์  โดยมีจ านวนและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 

๒๒.๑คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท จ านวนไม่นอ้ยกวา่  ๓ คน 
ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลยัรังสิต และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบตอ้งไม่เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หลกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

๒๒.๒คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๕ คน 
ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมหาวทิยาลยัรังสิต และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวทิยาลยัรังสิต 

  จ านวนและองคป์ระกอบในคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ให้
ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

  ข้อ ๒๓.  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
    คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ คือ ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งโดยบณัฑิตวทิยาลยัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ 

คน ตามค าแนะน าของคณะกรรมการหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีด าเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ของนกัศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิา หรือผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวทิยาลยัรังสิตในสาขาวชิานั้น กรรมการสอบประมวลความรู้ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธ์ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 



๑๖ 

 

  ข้อ ๒๔. คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั คือ ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งโดยบณัฑิตวทิยาลยั จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ 

คน ตามค าแนะน าของคณะกรรมการหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีด าเนินการสอบและตดัสินการสอบวดัคุณสมบติัของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการเป็นผูมี้สิทธ์ิขอท าวทิยานิพนธ์ 
ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิานั้น ทั้งน้ีอาจเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลยั
รังสิตในสาขาวชิานั้น เขา้ร่วมเป็นกรรมการสอบวดัคุณสมบติั กรรมการสอบวดัคุณสมบติั ตอ้งมีคุณสมบติั
เช่นเดียวกบัอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 
หมวดที ่๔ 

การลงทะเบียนเรียน การเพิม่ และการเพกิถอนรายวชิา 
  ข้อ ๒๕.  การลงทะเบียนเรียน 
    ๒๕.๑ ผูท่ี้จะลงทะเบียนเรียนไดจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และใหข้อ้มูลแสดงประวติั

ของนกัศึกษาแลว้เท่านั้น 
    ๒๕.๒การก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวธีิการในการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ใหเ้ป็นไป

ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
    ๒๕.๓นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เม่ือพน้ก าหนด ๒ สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ 

หรือ ๑ สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน นกัศึกษาจะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียน
เรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 

    ๒๕.๔คณะและภาควชิาสามารถก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนของแต่ละวชิา เพื่อใหน้กัศึกษา
สามารถเรียนรายวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเง่ือนไข ใหถื้อเป็น
โมฆะในรายวชิานั้น 

    ๒๕.๕ในภาคการศึกษาปกติ หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนจะตอ้งขอลาพกัการศึกษาภายใน ๓๐ วนั 
นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้น
ออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

    ๒๕.๖การลงทะเบียนรายวชิาต่างๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
    ๒๕.๗นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง และด าเนินการช าระเงินค่าธรรมเนียมและหน้ีสิน

ต่างๆ (ถา้มี) ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
    ๒๕.๘จ านวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียน 
       ๒๕.๘.๑ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงในระบบทวภิาค 

นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวชิาไม่ต ่ากวา่ ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต



๑๗ 

 

ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวชิาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

       ๒๕.๘.๒ ระดบัปริญญาโท ในระบบทวภิาค นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวชิาไม่ต ่ากวา่ ๖ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาปกติ และนกัศึกษาตอ้ง
ลงทะเบียนรายวชิาไม่เกิน ๖ หน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ๒๕.๘.๓ ระดบัปริญญาเอก ในระบบทวภิาค นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียรายวชิาไม่ต ่ากวา่ ๖ 
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาปกติ และนกัศึกษาตอ้ง
ลงทะเบียนรายวชิาไม่เกิน ๖ หน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๒๕.๙ การลงทะเบียนเรียน โดยมีจ านวนหน่วยกิตมาก หรือนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๒๕.๘.๑  ขอ้  
๒๕.๘.๒ และขอ้ ๒๕.๘.๓ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้  านวยการหลกัสูตร และไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั เวน้แต่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตร และจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียน โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑข์ั้นต ่า
ตามขอ้ ๒๕.๘.๑  ขอ้ ๒๕.๘.๒ และขอ้ ๒๕.๘.๓ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้  านวยการ
หลกัสูตร และไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

๒๕.๑๐ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง หรือจ ากดั
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้

๒๕.๑๑นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาครบถว้นตามแผนการเรียนแลว้ แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา ให้
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนกัศึกษาไวทุ้กภาค
การศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

๒๕.๑๒นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่ครบถว้นตามแผนการเรียน และลาพกั ในภาคการศึกษาท่ีลาพกั
นั้น ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนกัศึกษาไว ้
มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

๒๕.๑๓การรักษาสถานภาพนกัศึกษา ใหด้ าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาค
การศึกษา มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

  ข้อ ๒๖. การเพิม่และการเพกิถอนรายวชิา 
    ๒๖.๑ การลงทะเบียนรายวชิาเพิ่มเติม ตอ้งกระท าภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
    ๒๖.๒การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยใหมี้ผล

ดงัน้ี 



๑๘ 

 

       ๒๖.๒.๑ถา้ถอนภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาฤดูร้อน รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

       ๒๖.๒.๒ถา้ถอนเม่ือพน้ก าหนด ๒ สัปดาห์แรก แต่ยงัอยูภ่ายใน ๑๐ สัปดาห์ของภาคการศึกษา
ปกติ หรือเม่ือพน้ก าหนดสัปดาห์แรก แต่ยงัอยูภ่ายใน ๕ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ฤดูร้อน รายวชิานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W 

       ๒๖.๒.๓เม่ือพน้ก าหนดการถอนรายวชิาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้ ๒๖.๒.๒ แลว้ นกัศึกษา
จะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้

    ๒๖.๓ การขอคืนค่าหน่วยกิตจากการถอนการลงทะเบียนเรียรายวชิาใดใหเ้ป็นไปดงัน้ี 
       ๒๖.๓.๑รายวชิาท่ีมหาวทิยาลยัประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นกัศึกษามีสิทธ์ิขอคืนค่า

หน่วยกิตเตม็จ านวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตตอ้งกระท าภายในปีการศึกษาท่ีมีการ
ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนรายวชิาเกิดข้ึน 

       ๒๖.๓.๒รายวชิาท่ีเพิกถอนภายใน ๒ สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาจะ
ไดรั้บคืนค่าหน่วยกิตเตม็จ านวน 

       ๒๖.๓.๓รายวชิาท่ีเพิกถอนเม่ือพน้ก าหนด ๒ สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ 
นกัศึกษาจะไม่ไดรั้บค่าหน่วยกิตคืน 

       ๒๖.๓.๔การเพิกถอนรายวชิาในภาคฤดูร้อน นกัศึกษาจะไม่ไดรั้บค่าหน่วยกิตคืน 
 

หมวดที ่๕ 
การวดัและการประเมินผลการศึกษา 

  ข้อ ๒๗. การวดัและประเมินผล 
    ๒๗.๑ มหาวทิยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผล แต่ละรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน การ

วดัผลและประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวธีิอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผดิชอบรายวชิาจะ
ก าหนดการสอบในแต่ละรายวชิาใหมี้อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 

    ๒๗.๒การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยผ์ูส้อน หรือผูท่ี้คณะท่ี
รับผดิชอบรายวชิาจะก าหนด 

    ๒๗.๓ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือไดท้  างานในรายวชิานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด จึงจะ
มีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือ
คณบดีเห็นวา่เวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เน่ืองจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้



๑๙ 

 

    ๒๗.๔การวดัผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั และการสอบวทิยานิพนธ์ เป็นหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของผูอ้  านวยการหลกัสูตรและอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยจะตอ้งเป็นไปตามท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 

    ๒๗.๕การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิา ใหป้ระเมินเป็ฯอกัษรระดบัขั้น (Letter Grades) ท่ีมีค่า
ระดบัขั้น (Numeric Grades) และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบั ดงัต่อไปน้ี 

       ๒๗.๕.๑ ระดบัขั้นมี ๖ ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
      ระดบัขั้น  ความหมาย   ค่าระดบัขั้น(ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
       A    ดีเยีย่ม    ๔.๐ 
       B+   ดีมาก    ๓.๕ 
       B    ดี    ๓.๐ 
       C+   พอใช ้   ๒.๕ 
       C    อ่อนมาก   ๒.๐ 
       F    ตก    ๐.๐ 
       ๒๗.๕.๒ สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบั มีความหมายดงัน้ี 
       S    หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นระดบัขั้นเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิต

เป็นหน่วยกิตสะสมได ้
       U    หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นบัหน่วยกิตให ้
       W   หมายความวา่ ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บ

การอนุมติัใหถ้อนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวชิานั้น 
ตามความในขอ้ ๒๖.๒.๒ แห่งขอ้บงัคบัน้ี หรือเม่ือไดรั้บ
การอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 

       I    หมายความวา่ การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ ใชเ้ม่ืออาจารยผ์ูส้อน
โดยความเห็นของผูอ้  านวยการหลกัสูตรท่ีรับผดิชอบ
รายวชิานั้นเห็นสมควรรอการวดัและประเมินผลไวก่้อน 
เน่ืองจากนกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
การศึกษารายวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ เม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I ใน
รายวชิาใดนกัศึกษาตอ้งด าเนินการติดต่ออาจารยผ์ส็อน
หรือหลกัสูตรท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น เพื่อใหมี้การวดัและ
ประเมินเพิ่มเติมภายใน ๓ สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร 
อาจารยผ์ูส้อน หรือหลกัสูตรท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้นอาจ



๒๐ 

 

อนุญาตใหข้ยายก าหนดเวลาดงักล่าวได ้ แต่ทั้งน้ีไม่เกิน ๒ 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป เม่ือพน้ก าหนด
ดงักล่าวยงัไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้ สัญลกัษณ์ I 
จะเปล่ียนเป็นระดบัขั้น F หรือสัญลกัษณ์ U แลว้แต่กรณี
ทนัที 

      IP    หมายความวา่ การศึกษาในรายวชิานั้นยงัไม่ส้ินสุด การใหส้ัญลกัษณ์ IP 
จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวชิาวิทยานิพนธ์ วชิาการศึกษา
คน้ควา้อิสระ หรือรายวชิาโครงงานท่ีมีการเรียนหรือ
ปฏิบติังานต่อเน่ืองกนัมากกวา่หน่ึงภาคการศึกษา 
สัญลกัษณ์ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือการเรียหรือการปฏบติังาน
ในรายวชิานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็น
ระดบัขั้น หรือสัญลกัษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

     CS      หมายความวา่    การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบ (Credits from 
Standardized Test) 

   CE      หมายความวา่    การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การ
ทดสอบมาตรฐาน (Credits from Examination) 

   CT      หมายความวา่    การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/
อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ (Credits from Training) 

     CP      หมายความวา่   การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มา
ก่อน (Credits from Portfolio)   

    ๒๗.๖นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวชิาท่ีไดร้ะดบัขั้นตั้งแต่ B ข้ึนไปหรือไดส้ัญลกัษณ์ S มิได ้
เวน้แต่จะเป็นรายวชิาท่ีมีการก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็นอยา่งอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด
ท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 

    ๒๗.๗การนบัหน่วยกิต 
๒๗.๗.๑ใหน้บัจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวชิาท่ีมีการลงทะเบียนตามหลกัสูตรและมีการ

ประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัขั้น 
๒๗.๗.๒ส าหรับรายวชิาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัขั้น ให้นบัจ านวนหน่วยกิตรายวชิานั้นรวมในหน่วยกิตสะสม 
แต่ไม่ตอ้งน ามาค านวณแตม้ระดบัขั้น 



๒๑ 

 

๒๗.๗.๓ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษารายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้นบัหน่วยกิตของรายวชิา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและ
ประเมินผลคร้ังหลงัสุด 

    ๒๗.๘ เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ มหาวทิยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคนท่ีได้
ลงทะเบียนเรียนโดยจะค านวณแตม้ระดบัขั้นเฉล่ีย (Grade-Point Average:GPA) ตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
๒๗.๘.๑ แตม้ระดบัขั้นของรายวชิาหน่ึงๆ คือ ผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิต ของรายวชิานั้น

กบัค่าระดบัขั้นท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
๒๗.๘.๒ แตม้ระดบัขั้นเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ ค่าผลรวม

ของแตม้ระดบัขั้นของทุกรายวชิาท่ีไดศึ้กษามาตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัหาร
ดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวชิาดงักล่าว เฉพาะรายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็น
ระดบัขั้น และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ังก็ใหน้ าผลการศึกษา 
และหน่วยกิตทุกคร้ังมาค านวณแตม้ระดบัขั้นเฉล่ียสะสมดว้ย 

๒๗.๘.๓การค านวณแตม้ระดบัขั้นเฉล่ีย ใหค้  านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่มี
การปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งท่ี ๓ 

๒๗.๘.๔ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ I ในรายวชิาท่ีมีการวดัและประเมินผลเป็นระดบัขั้น 
ใหร้อการค านวณแตม้ระดบัขั้นเฉล่ียไวก่้อน จนกวา่สัญลกัษณ์ I จะเปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืน 

๒๗.๘.๕ใหน้ าเฉพาะรายวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัรังสิตเท่านั้นมาค านวณแตม้ระดบัขั้นเฉล่ีย
สะสม 

๒๗.๙ การทุจริตในการวดัผล เม่ือมีการตรวจพบวา่นกัศึกษาทุจริตในการวดัผล เช่นการสอบรายวชิา
ใดใหล้งโทษโดยปรับตกวชิาท่ีทุจริตและใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา หรือ
ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาแลว้แต่กรณี 

ข้อ ๒๘. สถานภาพนักศึกษา 
    ๒๘.๑มหาวทิยาลยัจะน าผลการศึกษาของนกัศึกษาสามญัแต่ละคนมาพิจารณา เพื่อจ าแนกสถานภาพ

ในทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัยงัไมค่รบสองภาค
การศึกษาปกติ ซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาจ าแนกสถานภาพนกัศึกษาเม่ือส้ินภาคสอง ทั้งน้ี ไม่นบั
ภาคการศึกษาท่ีไดล้าพกัหรือถูกใหพ้กั 

 
 
 



๒๒ 

 

    ๒๘.๒นกัศึกษาสามญัมีสถานภาพจ าแนกได ้ดงัน้ี 
       ๒๘.๒.๑นกัศึกษาปกติ ไดแ้ก่ นกัศึกษาสามญัท่ีสอบไดแ้ตม้ระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 

๓.๐๐ หรือนกัศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินผลวทิยานิพนธ์ในระดบั S ทุกภาคการศึกษา 
 ๒๘.๒.๒นกัศึกษารอพินิจ ไดแ้ก่ นกัศึกษาสามญัท่ีสอบไดแ้ตม้ระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 

๓.๐๐ แต่ไม่ต ่ากวา่ ๒.๕๐ หรือ นกัศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินผลวทิยานิพนธ์ในระดบั 
U แต่ยงัไม่พน้สภาพนกัศึกษา 

ข้อ ๒๙. การพ้นสภาพนักศึกษา 
นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีดงัต่อไปน้ี 
๒๙.๑ไดแ้ตม้ระดบัขั้นเฉล่ียต ่ากวา่ ๒.๕๐ ในภาคการศึกษาปกติแรก  หรือ ไดแ้ตม้ระดบัขั้นเฉล่ีย

สะสมต ่ากวา่ ๒.๕๐ 
๒๙.๒นกัศึกษาอยูใ่นสภาพรอพินิจสามภาคการศึกษาติดต่อกนั 
๒๙.๓สอบประมวลความรู้ไม่ผา่นภายใน ๒ คร้ัง 
๒๙.๔สอบวดัคุณสมบติัไม่ผา่นภายใน ๓ ปี 
๒๙.๕ผลทดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษของนกัศึกษาของหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต คิดเป็น

คะแนนเทียบเท่ามาตรฐาน TOEFL (paper based) นอ้ยกวา่ ๔๕๐ หรือเทียบเท่า ภายใน ๔ ปี 
๒๙.๖สอบวทิยานิพนธ์ไม่ผา่นภายใน ๒ คร้ัง 
๒๙.๗นกัศึกษาปกติ ท่ีไม่ไดรั้กษาสถานภาพเป็นเวลา ๒  ภาคการศึกษาติดต่อกนั 
๒๙.๘ไม่สามารถศึกษาส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๘ 
๒๙.๙ถูกใหอ้อกหรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 
๒๙.๑๐ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน ๓๐ วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได ้รับการอนุมติั

ใหล้าพกัการศึกษา 
๒๙.๑๑ลาพกัการศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกนั โดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
๒๙.๑๒ตายหรือลาออก 
๒๙.๑๓ศึกษาส าเร็จตามหลกัสูตร 
๒๙.๑๔คณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดีวนิิจฉยัวา่ป่วยและคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 

เห็นเป็นเอกฉนัทว์า่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 
ข้อ ๓๐. การลาพกัการศึกษา 

๓๐.๑การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา และถา้ไดล้งทะเบียนไปแลว้ เป็นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรียน โดยท่ีรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา 



๒๓ 

 

๓๐.๒ในการขอลาพกัการศึกษา ใหน้กัศึกษาเขียนค าร้องถึงคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัผา่นผูอ้  านวยการ
หลกัสูตรพร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา เพื่อให้คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั
พิจารณาอนุมติั หรือใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัวนิิจฉยัต่อไป 

๓๐.๓ การลาพกัการศึกษา จะลาพกัเกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกนัไม่ได ้
๓๐.๔ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั นกัศึกษาจะลาพกัการศึกษาไม่ได ้

เวน้แต่กรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการและหรือไดรั้บทุน
แลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ 

๓๐.๕การลาพกัการศึกษานอกเหนือจากหลกัเกณฑต์ามความในขอ้ ๓๐.๓ และขอ้ ๓๐.๔ ตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

๓๐.๖นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกั
ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนก่อนแลว้ 

๓๐.๗คณะกรรมการแพทยซ่ึ์งอธิการบดีแต่งตั้งวินิจฉยัวา่ป่วยและคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยัเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น คณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวทิยาลยัอาจให้นกัศึกษาผูน้ั้นลาพกัการศึกษาเพื่อรับการบ าบดัรักษา 

 
หมวดที ่๖ 

การเทียบโอนหน่วยกติ 
  ข้อ ๓๑. การย้ายคณะและการย้ายสาขาวชิาภายในมหาวิทยาลยั 

๓๑.๑การยา้ยคณะและสาขาวชิาภายในคณะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรของสาขาวชิา และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยนกัศึกษาท่ี
ขอยา้ยคณะหรือสาขาวชิาตอ้งไดศึ้กษาอยูใ่นคณะหรือในหลกัสูตรสาขาวชิาเดิมไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กัการศึกษา 

๓๑.๒การยา้ยคณะหรือสาขาวชิา ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาท่ีจะเร่ิมเรียนในหลกัสูตรวชิาใหม่ 

๓๑.๓ นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหย้า้ยคณะหรือสาขาวิชาจะมีสถานภาพนกัศึกษาคงเดิม คณะหรือ
ภาควชิาใหม่ของนกัศึกษาจะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยไม่เปล่ียนแปลงและการ
ค านวณแตม้ระดบัเฉล่ียสะสม ใหน้ าผลการศึกษาเดิมทุกรายวชิามาใชใ้นการค านวณดว้ย แต่
การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรใหน้บัเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิาในหลกัสูตรสาขาวชิา
ใหม่เท่านั้น 

 



๒๔ 

 

   ข้อ ๓๒. การโอนและเกณฑ์ในการเทยีบโอนรายวชิานักศึกษา     
การเทียบวชิาเรียน และโอนหน่วยกิตระหวา่งการศึกษาในระบบ  การใหห้น่วยกิต จากการศึกษานอก

ระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต วา่
ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการเทียบ
โอนผลการเรียนระดบัปริญญา (เพิม่เติม) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยก าหนดการยืน่ค  าร้องขอเทียบโอนรายวชิาตอ้งไม่
เกิน ๓๐ วนันบัแต่วนัเปิดเรียนในภาคแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 

 
หมวดที ่๗ 

การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบัติ 
  ข้อ ๓๓.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบประมวลความรู้                 

๓๓.๑ศึกษาและสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก าหนด 
๓๓.๒ไดแ้ตม้ระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
๓๓.๓มีความประพฤติดี ไม่ไดอ้ยูใ่นระหวา่งการถูกลงโทษเน่ืองจากผิดวนิยันกัศึกษา     

  ข้อ ๓๔. การเปิดสอบประมวลความรู้                    
๓๔.๑การสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ย การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า ซ่ึงแต่ละ

หลกัสูตรอาจจะก าหนดใหมี้การสอบทั้ง ๒ ประเภทได ้  แต่จะตอ้งมีการสอบขอ้เขียนดว้ยเสมอ
จะมีเฉพาะสอบปากเปล่าอยา่งเดียวไม่ได ้                            

๓๔.๒ใหแ้ต่ละหลกัสูตรเป็นผูก้  าหนดรายละเอียดการสอบและจ านวนคร้ังในการสอบต่อปีแต่ตอ้ง
สอบไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง 

๓๔.๓ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบประมวลความรู้แต่ละคร้ัง โดยมีคุณสมบติั
ตามความในขอ้ ๒๓ 

๓๔.๔ ผลการสอบประมวลความรู้คือ S(ผา่น) หรือ U(ไม่ผา่น) นกัศึกษาตอ้งสอบประมวลความรู้ให้
ไดร้ะดบั S ภายใน ๒ คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

  ข้อ ๓๕. การสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
๓๕.๑การสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรอาจจะ

ก าหนดใหส้อบทั้ง ๒ ประเภทได ้แต่ตอ้งมีการสอบขอ้เขียนดว้ยเสมอจะมีเฉพาะปากเปล่าอยา่ง
เดียวไม่ได ้ ทั้งน้ีหลกัเกณฑก์ารสอบใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและเกณฑข์องแต่ละหลกัสูตร 

๓๕.๒ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบวดัคุณสมบติัแต่ละคร้ัง โดยมีคุณสมบติั
ตามความในขอ้ ๒๔ 



๒๕ 

 

๓๕.๓นกัศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติัใหไ้ดร้ะดบั S (ผา่น) ภายใน ๓ ปี มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจาก
ทะเบียนนกัศึกษา ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามก าหนดเง่ือนไขการสอบวดัคุณสมบติัของแต่ละหลกัสูตร 

  อน่ึง กรณีผลทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษในช่วงเวลาของการสมคัรเขา้ศึกษาของนกัศึกษา
หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตเป็นคะแนนเทียบเท่ามาตรฐาน TOEFL(paper based) นอ้ยกวา่ เกณฑท่ี์ก าหนด
ตามประกาศของมหาวทิยาลยั ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนและตอ้งสอบใหผ้า่นในรายวชิาภาษาองักฤษตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยั ก่อนท่ีจะสอบวดัคุณสมบติั  

 
หมวดที ่๘ 

การท าวิทยานิพนธ์ 
  ข้อ ๓๖. ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์ 

๓๖.๑ การท าวทิยานิพนธ์ 
๓๖.๑.๑ การเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 

๓๖.๑.๑.๑ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ก ท่ีตอ้งท าวทิยานิพนธ์ ตอ้งไดรั้บอนุมติัเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ก่อนการสอบวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ภาคการศึกษา 

๓๖.๑.๑.๒นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก แบบ ๑ (ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์) และแบบ ๒ 
(เรียนรายวชิาตามหลกัสูตรและท าวทิยานิพนธ์) โดยนกัศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทั้งแบบ ๑ และแบบ ๒ ตอ้งมีผลทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาองักฤษเป็นคะแนนเทียบเท่ามาตรฐาน TOEFL(paper based) 
ตั้งแต่ ๔๕๐ ข้ึนไป และตอ้งสอบวดัคุณสมบติัใหผ้า่นก่อนท่ีจะเสนอเคา้
โครงวทิยานิพนธ์  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ก่อนการสอบ
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๒ และ ๑ ปีตามล าดบั 

๓๖.๑.๒การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาตอ้งปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อก าหนดหวัเร่ืองและเคา้โครงวทิยานิพนธ์ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
แลว้ ใหย้ืน่เคา้โครงวทิยานิพนธ์นั้นจ านวน ๑ ชุด ต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยความ
เห็นชอบของผูอ้  านวยการหลกัสูตร (หวัหนา้สาขาวชิาและคณบดี) 

๓๖.๑.๓การเปล่ียนแปลงเคา้โครงวทิยานิพนธ์ การขอเปล่ียนแปลงหวัเร่ือง และเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ใหม่ นกัศึกษาจะด าเนินการเช่นเดียวกบัขอ้ ๓๖.๑.๒ โดยนบัเวลา ตามขอ้ 
๓๖.๑.๑ จากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ฉบบัล่าสุด 

๓๖.๑.๔การส่งรายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาตอ้งส่งรายงาน
ความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา 



๒๖ 

 

วเิคราะห์ วจิารณ์ และเสนอแนะการแกปั้ญหา และการด าเนินงานต่อไป โดยใหอ้ยูใ่น
ระยะเวลาในการส่งรายงานตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ก าหนด เม่ือขอ
พิจารณาอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และเม่ือผลงานวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์กา้วหนา้
ไปมากแลว้ จ าเป็นจะตอ้งจดัใหมี้การสัมมนาวทิยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์แก่ผูส้นใจเขา้ร่วมสัมมนาดว้ย ๒ ระยะดว้ยกนั คือ 
๓๖.๑.๔.๑การสัมมนาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ เพื่อก่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง และเหมาะสม

กบัหลกัการวจิยั 
๓๖.๑.๔.๒ การสัมมนาความกา้วหนา้ผลงานวจิยัวทิยานิพนธ์ 

๓๖.๑.๕การเขียน และเรียบเรียงวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในคู่มือการจดัท า
วทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 

๓๖.๒ การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
๓๖.๒.๑ การขอสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท นกัศึกษาจะตอ้งยื่นค าร้อง

ขอสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์พร้อมกบัวทิยานิพนธ์ฉบบัสอบจ านวนเท่ากบัจ านวน
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์เพื่อบณัฑิตวทิยาลยัท าการตรวจสอบและส่งให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ อ่านล่วงหนา้เป็นเวลา ๗ วนั 

๓๖.๒.๒ การขอสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาเอก นกัศึกษาตอ้งมีผลทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษเป็นคะแนนเทียบเท่ามาตรฐาน TOEFL(paper 
based) ตั้งแต่ ๕๐๐ ข้ึนไป ก่อนท่ีจะยืน่ค  าร้องขอสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์พร้อมกบั
วทิยานิพนธ์เพื่อบณัฑิตวทิยาลยัท าการตรวจสอบและส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์อ่านล่วงหนา้เป็นเวลา ๑๔ วนัก่อนท าการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

๓๖.๒.๓ คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
บณัฑิตวทิยาลยัจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ตามขอ้ ๒๒ ของขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อท าการสอบ
วทิยานิพนธ์ อน่ึงการก าหนดวนัสอบวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาเอก นั้น ควร
จะกระท าภายหลงัไดมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัวทิยานิพนธ์ในวารสารวชิาการ
ระดบัชาติ หรือวารสารวชิาการระดบันานาชาติ แลว้อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 

๓๖.๒.๔ ก าหนดการสอบวทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี
สอบใหผู้ส้นใจไดท้ราบโดยทัว่กนั 

๓๖.๒.๕การแก้ไขวิทยานิพนธ์ และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์อาจจะเสนอการแก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่าในกรณีใดๆ นักศึกษาจะตอ้ง



๒๗ 

 

แก้ไขให้ถูกต้องตามมติและเสนอให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ความ
เห็นชอบต่อไป ส าหรับวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์นั้น จะตอ้งมีลายมือช่ือคณะ 
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ครบถว้นทุกคน จ านวน ๔ เล่ม และแผน่บนัทึกขอ้มูล 
(CD) จ านวน ๔ แผน่ 

๓๖.๒.๖การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษา 

๓๖.๒.๗การอนุมติัผลส าเร็จการศึกษาและวทิยานิพนธ์  นกัศึกษาท่ีท าการสอบวทิยานิพนธ์แลว้ 
แต่ยงัไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ภายในวนัอนุมติัผลประจ าภาคการศึกษา ให้ถือ
วา่นกัศึกษาผูน้ั้นยงัไม่ส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งรักษาสภาพนกัศึกษาไวจ้นกวา่
จะส าเร็จการศึกษา ส าหรับวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัแลว้
จะถือวา่เป็นวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ได ้

 
หมวดที ่๙ 

การให้ปริญญา 
  ข้อ ๓๗. การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร 

๓๗.๑นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูง ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
๓๗.๑.๑ ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  และไดส้อบผ่านภาษาองักฤษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับ
นักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆ ครบถ้วนตามหลกัสูตร 
และขอ้ก าหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับประกาศนียบตัร 

๓๗.๑.๒ ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
๓๗.๑.๓ ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ

ประกาศนียบตัรชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
๓๗.๑.๔ ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับประกาศนียบตัรตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

๓๗.๒ นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
๓๗.๒.๑ ไดเ้สนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบผ่าน
ภาษาองักฤษตามประกาศมหาวทิยาลยัรังสิตเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ



๒๘ 

 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้ งเกณฑ์อ่ืนๆครบถ้วนตาม
หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา 

๓๗.๒.๒ ผลงาน วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์  หรืออยา่ง
นอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

๓๗.๒.๓ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

๓๗.๒.๔ ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  ๓๗.๓ นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

๓๗.๓.๑ ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ไดเ้สนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และตอ้งเป็น
ระบบเปิดให้ผู ้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบณัฑิตรวมทั้ งเกณฑ์อ่ืนๆครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อ 
ก าหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา 

๓๗.๓.๒ ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
๓๗.๓.๓  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่าง

นอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ
โดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

๓๗.๓.๔  ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยันกัศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

๓๗.๓.๕  ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
    ๓๗.๔นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาโทแผน ข ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

๓๗.๔.๑  ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ไดส้อบผา่นการสอบประมวล
ความรู้ดว้ยขอ้เขียน ไดเ้สนอรายงานการศึกษาค้นควา้อิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ โดยเป็นระบบ



๒๙ 

 

เปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังได ้และไดส้อบผ่านภาษาองักฤษตามประกาศมหาวิทยาลยั
รังสิตเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญา
มหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆครบถว้นตามหลกัสูตร และขอ้ก าหนดของสาขาวิชา
ท่ีจะรับปริญญา 

๓๗.๔.๒  ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
๓๗.๔.๓   รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหรือส่วนหน่ึงของรายการการศึกษาคน้ควา้อิสระตอ้ง

ไดรั้บการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ไดใ้น ๒ ลกัษณะ 
ลักษณะที่ ๑  ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการในรูปแบบกระดาษ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ดว้ย หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการทั้งในรูปแบบการน าเสนอผลงาน
แบบบรรยายหรือโปสเตอร์ และบทความฉบบัสมบูรณ์ไดรั้บการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) 

ลกัษณะที๒่ เผยแพร่ผลงานศิลปะในลกัษณะการจดันิทรรศการหรือการจดัการแสดง 
ซ่ึงเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดย
มีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองผลงานซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ
ทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต ่ากว่า ๓ คน โดยมีกรรมการจากภายนอก
สถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย 

๓๗.๔.๔ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

๓๗.๔.๕ ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
๓๗.๕ นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือรับปริญญาเอกแบบ ๑ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

๓๗.๕.๑ได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

๓๗.๕.๒ ไดส้อบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธ์ิขอท า
วทิยานิพนธ์ และไดเ้สนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได ้
รวมทั้ งเกณฑ์อ่ืนๆครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับ
ปริญญา 



๓๐ 

 

๓๗.๕.๓ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่าง
นอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๒ เร่ือง 

๓๗.๕.๔ ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

๓๗.๕.๕  ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
    ๓๗.๖ นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือรับปริญญาเอกแบบ ๒ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

๓๗.๖.๑  ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และได้สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

๓๗.๖.๒  ไดส้อบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อเป็น ผูมี้สิทธ์ิขอ
ท าวทิยานิพนธ์ 

๓๗.๖.๓  ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔.๐๐  
๓๗.๖.๔  ไดเ้สนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการ

สอบวทิยานิพนธ์และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้
๓๗.๖.๕   ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือ

อยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

๓๗.๖.๖  ไม่อยู่ในระหวา่งการรอรับโทษทางวินยันกัศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

๓๗.๖.๗  ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  ข้อ ๓๘. การคัดลอกผลงาน 

หากพบวา่ นกัศึกษาไม่มีจริยธรรมในการท าวจิยั คือ มีการคดัลอกผลงานของผูอ่ื้น หรือการซ ้ าซ้อนกบั
งานของผูอ่ื้น หรือมีการจา้งท ารายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงโทษตามขอ้ก าหนดใน
ประกาศของมหาวทิยาลยั 

  ข้อ ๓๙.  การอนุมัติให้ปริญญา 
เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ มหาวิทยาลยัจะเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ ๓๗ เพื่อขอ

อนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 




