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เกณฑที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 

   “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่ มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาที่
สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้
สามารถเปนอาจารยประจํ าหลักสูตรหลาย
หลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตร
ท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

   “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และ
หน าที่ อ่ืน ท่ี เกี่ ย วของ  อาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตรตองอยูประ จําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่ จัดการศึกษา  โดยจะเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไมได ยกเวนพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่ง
หลักสูตร  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สามารถ ซํ้าไดไม เกิน  ๒  คน  ทั้ งนี้  อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  ยังตองทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตร
น้ันดวย 

   “อาจารยพิเศษ”   หมายถึง ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ยนอกมห า วิ ทท ย า ลั ย ที่ มี
ประสบการณในวิชาชีพ  หรือมีความรู  ความ
ชํานาญในวิชาการและมหาวิทยาลัยไดเชิญมา 
โดยปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษา สอน สอบ หรือ
ควบคุมการวิจัยของนักศึกษา  และไดรับการ
อนุมัติในการข้ึนทะเบียนเปนคณาจารยของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดท่ี ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

  ขอ ๖. การจัดการศึกษา 
    ๖.๑   มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะ และภาควิชาตาง ๆ 

คณะหรือภาควิชาใดมีหนาท่ีเกี่ยวกับวิชาการดานใด มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอํานวย
การศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 

    ๖.๒ มหาวิทยาลัย ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค และระบบ Module การศึกษาในระบบทวิภาค 
แบงเวลาการศึกษาในปหน่ึง ๆ เปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาค
การศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาการศึกษาแตละภาคไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และเปดภาคฤดูรอนได 
โดยใชระยะเวลาไมนอยกวา ๖ สัปดาห ทั้งนี้ ตองมีช่ัวโมงการสอนของแตละรายวิชาเทากับ
ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ 
การศึกษาระบบ Module มีระยะเวลาการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร 

๖.๓  การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิต โดยมีวิธีการกําหนด
หนวยกิต ดังนี้ 

  ๖.๓.๑  การศึกษาท่ีเปนภาคทฤษฎี ระบบทวิภาคใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอย
กวา ๑๕ ช่ัวโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

  ๖.๓.๒ การศึกษาท่ีเปนภาคปฏิบัติ ระบบทวิภาคใชเวลาฝก หรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ 
ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

  ๖.๓.๓ การศึกษาท่ีเปนการฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม หรือการฝกอ่ืน ๆ ระบบทวิภาคใช
เวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทา ให
นับเปนหน่ึงหนวยกิต 

  ๖.๓.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดก็ตามท่ีไดรับมอบหมาย ระบบทวิภาคใช
เวลาทําโครงงานหรือทํากิจกรรมน้ันไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตลอดหน่ึงภาคการศึกษา
ปกติ ใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

  ๖.๓.๕ การศึกษาคนควาอิสระ เปนการศึกษาท่ีนักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเอง
เปนหลัก โดยมีอาจารยประจํารายวิชาเปนผูใหคําปรึกษา ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอย
กวา ๔๕ ช่ัวโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทา ทั้งในหองปฏิบัติการและ
นอกหองเรียน ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

  ๖.๓.๖ วิทยานิพนธ ระบบทวิภาคใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมง ตลอดหน่ึง
ภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 
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  ๖.๓.๗ การศึกษาในระบบ Module ตองใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอหนึ่งหนวยกิต 
  ๖.๓.๘ การศึกษาบางรายวิชาที่ มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากรายวิชาปกติ อ่ืน  ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิต โดยใชหลักเกณฑอื่นไดตามความเหมาะสม 
    ๖.๔  จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสม เพื่อใหครบตามความตองการของหลักสูตรของแตละ

สาขาวิชา เรียกวา หนวยกิตสะสม 
  ขอ ๗. โครงสรางหลักสูตร 
    ๗.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองมีจํานวน

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิตในระบบทวิภาค 
    ๗.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
      ๗.๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบดวย การศึกษารายวิชา และการทําวิทยานิพนธ ยกเวน

หลักสูตรของสาขาวิชาน้ันกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
      ๗.๒.๒ สําหรับหลักสูตรในระบบทวิภาค ตองมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย

กวา ๓๖ หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษาท่ีตองทําวทิยานพินธ (แผน ก) เปนแผนการ
ศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวทิยานิพนธ โดยแบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมี
คาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต หรือแบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตและศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต สําหรับ
แผนการศึกษาทีไมตองทําวทิยานิพนธ (แผน ข) ตองมีการศึกษาคนควาอิสระไมนอย
กวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต และสอบประมวลความรู 

      ๗.๒.๓ นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

    ๗.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 
      ๗.๓.๑ หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบดวย การทําวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชา ยกเวน

หลักสูตรของสาขาวิชาน้ัน กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
         ๗.๓.๑.๑  แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด

ความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํา
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด การศึกษาตามแบบ ๑ มี ๒ แบบ คือ 
แบบ ๑.๑  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท สําหรับหลักสูตรทวิภาคจะตอง

ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 
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แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรทวิภาคจะตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 

         ๗.๓.๑.๒ แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ศึกษารายวิชาเพ่ิมข้ึน การศึกษาตามแบบ ๒ มี ๒ แบบ คือ 
แบบ ๒.๑  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท สําหรับหลักสูตรทวิภาค จะตอง

ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชา
อีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปรญิญาตร ีสําหรับหลักสูตรทวิภาค จะตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชา
อีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 

      ๗.๓.๒ นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๘. ระยะเวลาการศึกษา 
    ๘.๑  ระยะเวลาการศึกษา หมายถึง เวลาการศึกษาท้ังหมดท่ีนักศึกษาใชเพื่อการศึกษา และการสราง

ผลงานทางวิชาการท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยการเรียนรายวิชา การทํางานวิจัย 
และการเขียนวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาคนควาอิสระ ระยะเวลาการศึกษาใหนับต้ังแตภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาเขา
ศึกษาในหลักสูตรจนถึงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาสอบผานและดําเนินการครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรและเกณฑการสําเร็จการศึกษา   

      ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่นักศึกษาลาพักเน่ืองจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการกอง
ประจําการ และ/หรือปวยและคณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นเปนเอกฉันทวาโรคนั้นเปน
อุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน 

    ๘.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองมีระยะเวลาการศึกษา
ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

    ๘.๓ หลักสูตรปริญญาโท ตองมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
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    ๘.๔ หลักสูตรปริญญาเอกสําหรับผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก ตองมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 

    ๘.๕ หลักสูตรปริญญาเอกสําหรับผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทแลวเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ตองมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 

    ๘.๖  นักศึกษาซ่ึงศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ และสอบผานพรอมท้ังสงเลม
การศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แตยังรอการตีพิมพ
หรือเผยแพรบทความจากผลงานการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ อาจขอขยายระยะเวลา
การศึกษาตอไปไดอีกไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยใหขยายไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
ในการน้ีตองมีหลักฐานการสงบทความดังกลาวเพื่อตีพิมพและนักศึกษาตองรักษาสถานภาพ
การเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการศึกษา 

 
หมวดท่ี ๒ 

การรับเขาศึกษา 
  ขอ ๙. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา 
    ๙.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาโท จะตอง 
       ๙.๑.๑  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมี
คุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 

       ๙.๑.๒ ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
       ๙.๑.๓  ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
    ๙.๒ ปริญญาเอก จะตอง 
       ๙.๒.๑ สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท และมีผล

การสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
       ๙.๒.๒ ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
       ๙.๒.๓ ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
  ขอ ๑๐. การพิจารณารับเขาศึกษา 
    ๑๐.๑ บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชาและแตละป 
    ๑๐.๒ หลักสูตรเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ ๙ เขาเปนนักศึกษา โดยมีการ

ทดสอบความรู ซ่ึงอาจเปนการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีหลักสูตร
กําหนด กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัครไดแสดง
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หลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว  ทั้งน้ี หากปรากฏใน
ภายหลังวา หลักฐานท่ีนํามาประกอบการสมัครเขาศึกษาไมถูกตองตามเกณฑที่กําหนด และมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด การรับนักศึกษานับวาเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยมี
สิทธิ์ฟองรองผูสมัครนั้น 

    ๑๐.๓ บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับผูมีพื้นความรูไมตํ่ากวาปริญญาตรีเขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมรับ
ปริญญาไดเปนกรณีพิเศษ 

  ขอ ๑๑. ประเภทของนักศึกษา 
    ๑๑.๑ นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บณัฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ ๑๐.๒ 
    ๑๑.๒ นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 
 

หมวดท่ี ๓ 
คณาจารยและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

  ขอ ๑๒. คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย 
    คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย คือ  อาจารยประจํา หรืออาจารยพิเศษที่ตองไดรับการข้ึนทะเบียนตาม

การอนุมัติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ใหคําปรึกษา สอน สอบ หรือควบคุม
การทําวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ 

  ขอ ๑๓. อาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    ๑๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการ
ตองเปนผลงานวิจัย 

       สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

    ๑๓.๒ อาจารยประจําหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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       สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพช้ันสูง อาจารยประจําหลักสูตตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

    ๑๓.๓ อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท ตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

    ๑๓.๔ อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  ขอ ๑๔. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    ๑๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวนอยางนอย ๕ คน ตองมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการ
ตองเปนผลงานวิจัย 

       กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

    ๑๔.๒  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวนอยางนอย ๕ คน ตอง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง
เปนผลงานวิจัย 
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 



๙ 
 

    ๑๔.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวนอยางนอย ๓ คน ตองมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

    ๑๔.๔ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวนอยางนอย ๓ คน ตองมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ขอ ๑๕. อาจารยท่ีปรึกษา 
    อาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารยประจําที่ไดรับการแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของคณะการ

หลักสูตรใหทําหนาที่แนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน และเรื่องอื่น ๆ  
  ขอ ๑๖. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
    อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหมีภาระหนาท่ีในการควบคุม และการใหคําปรึกษาแนะนําแก

นักศึกษาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ และการเผยแพรงานวิทยานิพนธ รวมถึงการประเมินความกาวหนา
ของการทําวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษาจนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ การติดตามและการควบคุม
การจัดทํารูปเลมและแผนบันทึกขอมูล (CD) วิทยานิพนธ ๑ แผน ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแบงออกเปน ๒ ประเภท  คืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

    ๑๖.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท 
       ๑๖.๑.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และไดรับอนุมัติ

ในการข้ึนทะเบียนเปนคณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี



๑๐ 
 

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย
อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

๑๖.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ท่ีเปนอาจารยประจําและไดรับการอนุมัติใน

การข้ึนทะเบียนเปนคณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก 

(๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก และไดรับการ
อนุมัติในการข้ึนทะเบียนเปนคณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนที่ยอมรับในระดับชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธ 
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง กรณีที่
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยรังสิต และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

    ๑๖.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
       ๑๖.๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และไดรับการ

อนุมัติในการข้ึนทะเบียนเปนคณาจารยของบัณฑิตวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

       ๑๖.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ดังนี้ 
          (๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจํา และไดรับการอนุมัติใน

การข้ึนทะเบียนเปนคณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 



๑๑ 
 

          (๒)อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก และไดรับการ
อนุมัติในการข้ึนทะเบียนเปนคณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง 
กรณีผูทรงคุณวุฒิไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูง
มากเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

  ขอ ๑๗. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
    อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ใหมีภาระหนาที่ในการพิจารณา ประเมิน และใหความเห็นในการแกไข

ปรับปรุงวิทยานิพนธ และการนําเสนอผลงานของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
    ๑๗.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท 
       ๑๗.๑.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองไดรับการอนุมัติในการข้ึนทะเบียนเปนคณาจารย

ของบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

       ๑๗.๑.๒ กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองไดรับการอนุมัติในการขึ้นทะเบียนเปนคณาจารยของ
บัณฑิตวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงเปน
ท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยรังสิต และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 



๑๒ 
 

    ๑๗.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
       ๑๗.๒.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองไดรับการอนุมัติในการข้ึนทะเบียนเปนคณาจารย

ของบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

       ๑๗.๒.๒ กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองไดรับการอนุมัติในการข้ึนทะเบียนเปนคณาจารย 
ของบัณฑิตวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง 
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก
เปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยรังสิต และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ขอ ๑๘. อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ และอาจารยผูสอบการศึกษาคนควาอิสระ 
    คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ และอาจารยผูสอบการศึกษาคนควาอิสระใน

หลักสูตรระดับปริญญาโท ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

  ขอ ๑๙. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
   ๑๙.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
      ๑๙.๑.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกรวมไดไมเกิน ๕ คนตอภาคการศึกษา 

      ๑๙.๑.๒ กรณีอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนง
ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง
รองศาสตราจารยข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑใหเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกันไดไมเกิน ๑๐ คน
ตอภาคการศึกษา 



๑๓ 
 

๑๙.๑.๓  กรณีอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย และมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนที่กําหนด ใหเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยรังสิตพิจารณา แตทั้งน้ีตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หาก
มีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา  ๑๕  คน  ใหขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

    ๑๙.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน 
หากเปนอาจารยที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คนเทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาคนควาอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ 
รวมแลวตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา 

  ขอ ๒๐. อาจารยผูสอน 
    อาจารยผูสอน ใหมีภาระหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนและการสอน

รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    ๒๐.๑ อาจารยผูสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

ที่มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตทั้งน้ีตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอย
กวา ๖ ป 
ทั้งน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

    ๒๐.๒อาจารยผูสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารย
พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และตองมีประสบการณดานการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา



๑๔ 
 

เพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
การพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ป
ยอนหลัง 
ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แตท้ังนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม
นอยกวา ๔ ป 
ทั้งน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

    ๒๐.๓   อาจารยผูสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ 
รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
ทั้งน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

    ๒๐.๔  อาจารยผูสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมี
ประสบการณดานการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
ในกรณีรายวิชาที่สอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาตํ่ากวารองศาสตราจารย ทําหนาที่อาจารยผูสอนได 
ทั้งน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 



๑๕ 
 

  ขอ ๒๑. กรณีอาจารยประจําใหมที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จ
การศึกษา อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได แตทั้งน้ี หากจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนใน
ระดับปริญญาเอก หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตอง
มีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ ช้ิน ภายใน ๒ ป หรือ ๒ ช้ิน ภายใน ๔ ป หรือ ๓ ช้ิน 
ภายใน ๕ ป 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ หรือมีตําแหนงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรือผูสอบได ตองเปนผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง
หรือสูงมากตามท่ีกําหนดในแตละระดับปริญญา โดยใหพิจารณาจากผลงานของผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับเน้ือหาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ 

  ขอ ๒๒. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
    คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คือ ผูไดรับการแตงต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการหลักสูตร ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคน และการ
สอบวิทยานิพนธ  โดยมีจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดังนี้ 

๒๒.๑คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวนไมนอยกวา  ๓ คน 
ซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

๒๒.๒คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวนไมนอยกวา ๕ คน 
ซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยรังสิต 

  จํานวนและองคประกอบในคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ให
ใชหลักเกณฑเดียวกันกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 

  ขอ ๒๓. คณะกรรมการสอบประมวลความรู 
    คณะกรรมการสอบประมวลความรู คือ ผูท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา ๓ 

คน ตามคําแนะนําของคณะกรรมการหลักสูตร ทําหนาท่ีดําเนินการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination)ของนักศึกษาซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจําที่เกี่ยวของในสาขาวิชา หรือผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตในสาขาวิชานั้น กรรมการสอบประมวลความรูตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 
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  ขอ ๒๔. คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คือ ผูที่ไดรับการแตงต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา ๓ 

คน ตามคําแนะนําของคณะกรรมการหลักสูตร ทําหนาที่ดําเนินการสอบและตัดสินการสอบวัดคุณสมบัติของ
นักศึกษาระดับปรญิญาเอกเพื่อประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาในการเปนผูมีสิทธิข์อทําวิทยานิพนธ 
ซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจําที่เกี่ยวของในสาขาวิชาน้ัน ท้ังนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
รังสิตในสาขาวิชานั้น เขารวมเปนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองมีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับอาจารยผูสอบวิทยานิพนธสําหรบัหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 
หมวดท่ี ๔ 

การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม และการเพิกถอนรายวิชา 
  ขอ ๒๕. การลงทะเบียนเรียน 
    ๒๕.๑ ผูที่จะลงทะเบียนเรียนไดจะตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา และใหขอมูลแสดงประวัติ

ของนักศึกษาแลวเทาน้ัน 
    ๒๕.๒การกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา ใหเปนไป

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    ๒๕.๓นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน เม่ือพนกําหนด ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือ ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียน
เรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 

    ๒๕.๔คณะและภาควิชาสามารถกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนของแตละวิชา เพื่อใหนักศึกษา
สามารถเรียนรายวิชาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเง่ือนไข ใหถือเปน
โมฆะในรายวิชานั้น 

    ๒๕.๕ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนจะตองขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
นับจากวันเปดภาคการศึกษานั้น หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผูน้ัน
ออกจากทะเบียนนักศึกษา 

    ๒๕.๖การลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
    ๒๕.๗นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง และดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียมและหนี้สิน

ตาง ๆ (ถามี) ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
    ๒๕.๘จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน 
       ๒๕.๘.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงในระบบทวิภาค 

นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมตํ่ากวา ๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
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สําหรับภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต
สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน 

       ๒๕.๘.๒ ระดับปริญญาโท ในระบบทวิภาค นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมตํ่ากวา ๖ 
หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน 

      ๒๕.๘.๓ ระดับปริญญาเอก ในระบบทวิภาค นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมตํ่ากวา ๖ 
หนวยกิตและไมเกิน ๑๕ หนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน 

๒๕.๙ การลงทะเบียนเรียน โดยมีจํานวนหนวยกิตมาก หรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ ๒๕.๘.๑  ขอ  
๒๕.๘.๒ และขอ ๒๕.๘.๓ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร และไดรับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เวนแตในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียน โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมถึงเกณฑข้ันตํ่า
ตามขอ ๒๕.๘.๑  ขอ ๒๕.๘.๒ และขอ ๒๕.๘.๓ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
หลักสูตร และไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๕.๑๐ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวชิาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากัด
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

๒๕.๑๑นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาครบถวนตามแผนการเรียนแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา ให
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาไวทุกภาค
การศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๒๕.๑๒นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไมครบถวนตามแผนการเรยีน และลาพัก ในภาคการศึกษาท่ีลาพัก
นั้น ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาไว 
มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๒๕.๑๓การรกัษาสถานภาพนกัศึกษา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษา มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

  ขอ ๒๖. การเพ่ิมและการเพิกถอนรายวิชา 
    ๒๖.๑ การลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หือ

ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา 
    ๒๖.๒การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา โดยใหมีผล

ดังนี้ 
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       ๒๖.๒.๑ถาถอนภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาค
การศึกษาฤดูรอน รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

       ๒๖.๒.๒ถาถอนเม่ือพนกําหนด ๒ สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน ๑๐ สัปดาหของภาคการศึกษา
ปกติ หรือเม่ือพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน ๕ สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ฤดูรอน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณ W 

       ๒๖.๒.๓เม่ือพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ ๒๖.๒.๒ แลว นักศึกษา
จะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได 

    ๒๖.๓ การขอคืนคาหนวยกิตจากการถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดใหเปนไปดังนี้ 
       ๒๖.๓.๑รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนคา

หนวยกิตเต็มจํานวน โดยการขอคืนคาหนวยกิตตองกระทําภายในปการศึกษาท่ีมีการ
ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาเกิดข้ึน 

       ๒๖.๓.๒รายวิชาที่เพิกถอนภายใน ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตเต็มจํานวน 

       ๒๖.๓.๓รายวิชาที่เพิกถอนเมื่อพนกําหนด ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน 

       ๒๖.๓.๔การเพิกถอนรายวิชาในภาคฤดูรอน นักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

  ขอ ๒๗. การวัดและประเมินผล 
    ๒๗.๑ มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การ

วัดผลและประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะ
กําหนดการสอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

    ๒๗.๒การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่
รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด 

    ๒๗.๓ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชาน้ัน จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะ
มีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือ
คณบดีเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบน้ัน เน่ืองจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 
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    ๒๗.๔การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่
และความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

    ๒๗.๕การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีคา
ระดับข้ัน (Numeric Grades) และสัญลกัษณท่ีไมมีคาระดับ ดังตอไปนี้ 

       ๒๗.๕.๑ ระดับข้ันมี ๖ ระดับ ดังตอไปน้ี 
      ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน(ตอหน่ึงหนวยกิต) 
       A    ดีเย่ียม    ๔.๐ 
       B+   ดีมาก    ๓.๕ 
       B    ดี    ๓.๐ 
       C+   พอใช    ๒.๕ 
       C    ออนมาก   ๒.๐ 
       F    ตก    ๐.๐ 
       ๒๗.๕.๒ สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังน้ี 
       S    หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิต

เปนหนวยกิตสะสมได 
       U    หมายความวา ผลการศกึษาอยูในข้ันไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
       W   หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับ

การอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน 
ตามความในขอ ๒๖.๒.๒ แหงขอบังคับน้ี หรือเม่ือไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

       I    หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน
โดยความเห็นของผู อํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบ
รายวิชาน้ันเห็นสมควรรอการวัดและประเมินผลไวกอน 
เน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ใน
รายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอน
หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินเพิ่มเติมภายใน ๓ สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร 
อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันอาจ



๒๐ 
 

อนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน ๒ 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพนกําหนด
ดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I 
จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณี
ทันที 

      IP    หมายความวา การศึกษาในรายวิชาน้ันยังไมส้ินสุด การใหสัญลักษณ IP 
จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษา
คนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียนหรือ
ปฏิ บั ติงานตอ เนื่ องกันมากกว าหนึ่ งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรยีนหรือการปฏบิัติงาน
ในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเปน
ระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

     CS      หมายความวา    การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบ (Credits from 
Standardized Test) 

   CE      หมายความวา    การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบท่ีไมใชการ
ทดสอบมาตรฐาน (Credits from Examination) 

   CT      หมายความวา    การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/
อบรมที่จัดโดยหนวยงานอ่ืน ๆ (Credits from Training) 

     CP      หมายความวา   การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมา
กอน (Credits from Portfolio)   

    ๒๗.๖นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีไดระดับข้ันต้ังแต B ข้ึนไปหรือไดสัญลักษณ S มิได 
เวนแตจะเปนรายวิชาที่มีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด
ที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเปนโมฆะ 

    ๒๗.๗การนับหนวยกิต 
๒๗.๗.๑ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนตามหลักสูตรและมีการ

ประเมินผลเปนสัญลักษณท่ีมีคาระดับข้ัน 
๒๗.๗.๒สําหรับรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปน

สัญลักษณที่มีคาระดับข้ัน ใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชาน้ันรวมในหนวยกิตสะสม 
แตไมตองนํามาคํานวณแตมระดับขั้น 



๒๑ 
 

๒๗.๗.๓ในกรณีที่นักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหน่ึงครั้ง ใหนับหนวยกิตของรายวิชา
น้ันเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลครั้งหลังสุด 

    ๒๗.๘ เม่ือส้ินภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได
ลงทะเบียนเรียนโดยจะคํานวณแตมระดับข้ันเฉลี่ย (Grade-Point Average:GPA) ตาม
หลักเกณฑ ดังน้ี 
๒๗.๘.๑ แตมระดับข้ันของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิต ของรายวิชาน้ัน

กับคาระดับข้ันท่ีไดจากการประเมินผลรายวิชานั้น 
๒๗.๘.๒ แตมระดับข้ันเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA)คือ คาผลรวม

ของแตมระดับข้ันของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามาต้ังแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหาร
ดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปน
ระดับข้ัน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้งก็ใหนําผลการศึกษา 
และหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณแตมระดับข้ันเฉลี่ยสะสมดวย 

๒๗.๘.๓การคํานวณแตมระดับข้ันเฉลี่ย ใหคํานวณเปนคาที่มีเลขทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมมี
การปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ ๓ 

๒๗.๘.๔ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปนระดับข้ัน 
ใหรอการคํานวณแตมระดับข้ันเฉลี่ยไวกอน จนกวาสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนอยางอ่ืน 

๒๗.๘.๕ใหนําเฉพาะรายวิชาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตเทานั้นมาคํานวณแตมระดับข้ันเฉลี่ย
สะสม 

๒๗.๙การทุจริตในการวัดผล เม่ือมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชนการสอบรายวิชา
ใดใหลงโทษโดยปรับตกวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา หรือ
ใหพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๘. สถานภาพนักศึกษา 
    ๒๘.๑มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาสามัญแตละคนมาพิจารณา เพ่ือจําแนกสถานภาพ

ในทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไมครบสองภาค
การศึกษาปกติ ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาจําแนกสถานภาพนักศึกษาเม่ือส้ินภาคสอง ท้ังนี้ ไมนับ
ภาคการศึกษาท่ีไดลาพักหรือถูกใหพัก 

 
 
 



๒๒ 
 

    ๒๘.๒นักศึกษาสามัญมีสถานภาพจําแนกได ดังน้ี 
       ๒๘.๒.๑นักศึกษาปกติ ไดแก นักศึกษาสามัญท่ีสอบไดแตมระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 

๓.๐๐ หรือนักศึกษาที่ไดรับการประเมินผลวิทยานิพนธในระดับ S ทุกภาคการศึกษา 
 ๒๘.๒.๒นักศึกษารอพินิจ ไดแก นักศึกษาสามัญที่สอบไดแตมระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 

๓.๐๐ แตไมตํ่ากวา ๒.๕๐ หรือ นักศึกษาท่ีไดรับการประเมินผลวิทยานิพนธในระดับ 
U แตยังไมพนสภาพนักศึกษา 

ขอ ๒๙. การพนสภาพนักศึกษา 
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปน้ี 
๒๙.๑ไดแตมระดับข้ันเฉลี่ยตํ่ากวา ๒.๕๐ ในภาคการศึกษาปกติแรก  หรือ ไดแตมระดับข้ันเฉลี่ย

สะสมตํ่ากวา ๒.๕๐ 
๒๙.๒นักศึกษาอยูในสภาพรอพินิจสามภาคการศึกษาติดตอกัน 
๒๙.๓สอบประมวลความรูไมผานภายใน ๒ ครั้ง 
๒๙.๔สอบวัดคุณสมบัติไมผานภายใน ๓ ป 
๒๙.๕ผลทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คิดเปน

คะแนนเทยีบเทามาตรฐาน TOEFL (paperbased) นอยกวา ๔๕๐หรือเทียบเทาภายใน ๔ป 
๒๙.๖สอบวิทยานิพนธไมผานภายใน ๒ ครั้ง 
๒๙.๗นักศึกษาปกติ ท่ีไมไดรักษาสถานภาพเปนเวลา ๒  ภาคการศึกษาติดตอกัน 
๒๙.๘ไมสามารถศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๘ 
๒๙.๙ถูกใหออกหรือไลออก เน่ืองจากตองโทษทางวินัย 
๒๙.๑๐ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได รบัการอนุมัติ

ใหลาพักการศึกษา 
๒๙.๑๑ลาพักการศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน โดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๙.๑๒ตายหรือลาออก 
๒๙.๑๓ศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร 
๒๙.๑๔คณะกรรมการแพทยซ่ึงแตงต้ังโดยอธกิารบดีวนิิจฉัยวาปวยและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลยั 

เห็นเปนเอกฉันทวาโรคน้ันเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
ขอ๓๐.การลาพักการศึกษา 

๓๐.๑การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว เปนการยกเลิก
การลงทะเบียนเรยีน โดยที่รายวชิาที่ไดลงทะเบียนเรยีนทั้งหมดในการศึกษานั้นจะไมปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา 



๒๓ 
 

๓๐.๒ในการขอลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาเขียนคํารองถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผานผูอํานวยการ
หลักสูตรพรอมแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการพิจารณา เพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ หรือใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยวินิจฉัยตอไป 

๓๐.๓ การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได 
๓๐.๔ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไมได 

เวนแตกรณีที่ปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการและหรือไดรับทุน
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

๓๐.๕การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ ๓๐.๓ และขอ ๓๐.๔ ตองไดรับ
การอนุมัตจิากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๐.๖นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหลาพัก
ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนกอนแลว 

๓๐.๗คณะกรรมการแพทยซ่ึงอธิการบดีแตงต้ังวินิจฉัยวาปวยและคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหนักศึกษาผูน้ันลาพักการศึกษาเพ่ือรับการบําบัดรักษา 

 
หมวดท่ี ๖ 

การเทียบโอนหนวยกติ 
  ขอ ๓๑. การยายคณะและการยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 

๓๑.๑การยายคณะและสาขาวิชาภายในคณะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูอํานวยการหลักสูตรของสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่
ขอยายคณะหรือสาขาวิชาตองไดศึกษาอยูในคณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา
หน่ึงภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพักการศึกษา 

๓๑.๒การยายคณะหรือสาขาวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาท่ีจะเริ่มเรียนในหลักสูตรวิชาใหม 

๓๑.๓ นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือสาขาวิชาจะมีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรือ
ภาควิชาใหมของนักศึกษาจะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยไมเปลี่ยนแปลงและการ
คํานวณแตมระดับเฉลี่ยสะสม ใหนําผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใชในการคํานวณดวย แต
การคิดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหมเทานั้น 

 



๒๔ 
 

   ขอ ๓๒.การโอนและเกณฑในการเทียบโอนรายวิชานักศึกษา 
การเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ การใหหนวยกิต จากการศึกษานอก

ระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วา
ดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญา (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๐โดยกําหนดการย่ืนคํารองขอเทียบโอนรายวิชาตองไม
เกิน ๓๐ วันนับแตวันเปดเรียนในภาคแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี ๗ 

การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัต ิ
  ขอ ๓๓.คุณสมบัติของผูสมัครสอบประมวลความรู                 

๓๓.๑ศึกษาและสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่แตละหลักสูตรกําหนด 
๓๓.๒ไดแตมระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
๓๓.๓มีความประพฤติดี ไมไดอยูในระหวางการถูกลงโทษเน่ืองจากผิดวินัยนักศึกษา 

  ขอ ๓๔.การเปดสอบประมวลความรู                    
๓๔.๑การสอบประมวลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ซ่ึงแตละ

หลักสูตรอาจจะกําหนดใหมีการสอบท้ัง ๒ ประเภทได  แตจะตองมีการสอบขอเขียนดวยเสมอ
จะมีเฉพาะสอบปากเปลาอยางเดียวไมได 

๓๔.๒ใหแตละหลักสูตรเปนผูกําหนดรายละเอียดการสอบและจํานวนครั้งในการสอบตอปแตตอง
สอบไมเกินภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๓๔.๓ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการในการสอบประมวลความรูแตละครั้ง โดยมีคุณสมบัติ
ตามความในขอ ๒๓ 

๓๔.๔ ผลการสอบประมวลความรูคือ S(ผาน) หรือ U(ไมผาน) นักศึกษาตองสอบประมวลความรูให
ไดระดับ S ภายใน ๒ ครั้ง มิฉะน้ันจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

  ขอ ๓๕.การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
๓๕.๑การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบดวยขอเขียน และการสอบปากเปลา ซ่ึงแตละหลักสูตรอาจจะ

กําหนดใหสอบทั้ง ๒ ประเภทได แตตองมีการสอบขอเขียนดวยเสมอจะมีเฉพาะปากเปลาอยาง
เดียวไมได ทั้งนี้หลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและเกณฑของแตละหลักสูตร 

๓๕.๒ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการในการสอบวัดคุณสมบัติแตละครั้ง โดยมีคุณสมบัติ
ตามความในขอ ๒๔ 



๒๕ 
 

๓๕.๓นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ S (ผาน) ภายใน ๓ ป มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา ทั้งน้ีใหเปนไปตามกําหนดเง่ือนไขการสอบวัดคุณสมบัติของแตละหลักสูตร 

  อนึ่ง กรณีผลทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษในชวงเวลาของการสมัครเขาศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปนคะแนนเทียบเทามาตรฐาน TOEFL(paper based) นอยกวา เกณฑที่กําหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและตองสอบใหผานในรายวิชาภาษาอังกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย กอนท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติ 

 
หมวดท่ี ๘ 

การทําวิทยานิพนธ 
  ขอ ๓๖.ข้ันตอนการเสนอวิทยานิพนธ 

๓๖.๑การทําวิทยานิพนธ 
๓๖.๑.๑การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ 

๓๖.๑.๑.๑ นักศึกษาระดับปรญิญาโท แผน ก ที่ตองทําวิทยานิพนธ ตองไดรับอนุมัติเคา
โครงวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา 

๓๖.๑.๑.๒นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๑ (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) และแบบ ๒ 
(เรียนรายวิชาตามหลักสูตรและทําวิทยานิพนธ) โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งแบบ ๑ และแบบ ๒ ตองมีผลทดสอบความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเปนคะแนนเทียบเทามาตรฐาน TOEFL(paper based) 
ต้ังแต ๔๕๐ข้ึนไป และตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานกอนที่จะเสนอเคา
โครงวิทยานิพนธ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธกอนการสอบ
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๒ และ ๑ ปตามลําดับ 

๓๖.๑.๒การเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือกําหนดหัวเรื่องและเคาโครงวิทยานิพนธ เม่ือไดรับความเห็นชอบ
แลว ใหย่ืนเคาโครงวิทยานิพนธน้ันจํานวน ๑ ชุด ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของผูอํานวยการหลักสูตร (หัวหนาสาขาวิชาและคณบดี) 

๓๖.๑.๓การเปลี่ยนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธ การขอเปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง และเคาโครง
วิทยานิพนธใหม นักศึกษาจะดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๓๖.๑.๒ โดยนับเวลา ตามขอ 
๓๖.๑.๑ จากวันท่ีไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธฉบับลาสุด 

๓๖ .๑ .๔การสงรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองสงรายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณา 



๒๖ 
 

วิเคราะห วิจารณ และเสนอแนะการแกปญหา และการดําเนินงานตอไป โดยใหอยูใน
ระยะเวลาในการสงรายงานตามท่ีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกําหนด เม่ือขอ
พิจารณาอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธและเม่ือผลงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธกาวหนา
ไปมากแลว จําเปนจะตองจัดใหมีการสัมมนาวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแกผูสนใจเขารวมสัมมนาดวย ๒ ระยะดวยกัน คือ 
๓๖.๑.๔.๑การสัมมนาเคาโครงวิทยานิพนธ เพ่ือกอใหเกิดความถูกตอง และเหมาะสม

กับหลักการวิจัย 
๓๖.๑.๔.๒ การสัมมนาความกาวหนาผลงานวิจัยวิทยานิพนธ 

๓๖.๑.๕การเขียน และเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมือการจัดทํา
วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๖.๒การสอบปองกันวิทยานิพนธ 
๓๖.๒.๑การขอสอบปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาจะตองยื่นคํารอง

ขอสอบปองกันวิทยานิพนธพรอมกับวิทยานิพนธฉบับสอบจํานวนเทากับจํานวน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อบัณฑิตวิทยาลัยทําการตรวจสอบและสงให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อานลวงหนาเปนเวลา ๗ วัน 

๓๖.๒.๒การขอสอบปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาตองมีผลทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนคะแนนเทียบเทามาตรฐาน TOEFL(paper 
based) ต้ังแต ๕๐๐ข้ึนไป กอนที่จะย่ืนคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธพรอมกับ
วิทยานิพนธเพื่อบัณฑิตวิทยาลัยทําการตรวจสอบและสงใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธอานลวงหนาเปนเวลา ๑๔ วันกอนทําการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

๓๖.๒.๓คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตามขอ ๒๒ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต  วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อทําการสอบ
วิทยานิพนธ อน่ึงการกําหนดวันสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอก นั้น ควร
จะกระทําภายหลังไดมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยวิทยานิพนธในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แลวอยางนอย ๑ เรื่อง 

๓๖.๒.๔ กําหนดการสอบวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบใหผูสนใจไดทราบโดยท่ัวกัน 

๓๖.๒.๕การแกไขวิทยานิพนธ และการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธอาจจะเสนอการแกไขวิทยานิพนธไมวาในกรณีใด ๆ นักศึกษาจะตอง



๒๗ 
 

แกไขใหถูกตองตามมติและเสนอใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหความ
เห็นชอบตอไป สําหรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณน้ัน จะตองมีลายมือช่ือคณะ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธครบถวนทุกคน จํานวน ๔ เลมและแผนบันทึกขอมูล (CD) 
จํานวน ๔ แผน 

๓๖.๒.๖การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
ถือเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา 

๓๖.๒.๗การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาและวทิยานิพนธ  นักศึกษาที่ทําการสอบวิทยานิพนธแลว 
แตยังไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือ
วานักศึกษาผูน้ันยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษาสภาพนักศึกษาไวจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา สําหรับวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลว
จะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณได 

 
หมวดท่ี ๙ 

การใหปริญญา 
  ขอ ๓๗.การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร 

๓๗.๑นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๓๗.๑.๑ ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ และไดสอบผานภาษาอังกฤษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืน ๆ ครบถวนตามหลักสูตร 
และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับประกาศนียบัตร 

๓๗.๑.๒ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
๓๗.๑.๓ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับ

ประกาศนียบัตรช่ัวระยะเวลาหน่ึง 
๓๗.๑.๔ไดดําเนินการเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๒นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๓๗.๒.๑ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ



๒๘ 
 

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอ่ืน ๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

๓๗.๒.๒ผลงาน วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

๓๗.๒.๓ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับ
ปริญญาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

๓๗.๒.๔ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๓๗.๓นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

๓๗.๓.๑ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบ
ผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตรวมท้ังเกณฑอ่ืน ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอ 
กําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

๓๗.๓.๒ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
๓๗.๓.๓  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง

นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดงักลาว 

๓๗.๓.๔ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับ
ปริญญาช่ัวระยะเวลาหน่ึง 

๓๗.๓.๕  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    ๓๗.๔นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาโทแผน ข ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

๓๗.๔.๑ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ไดสอบผานการสอบประมวล
ความรูดวยขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบ



๒๙ 
 

เปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
รังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืน ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชา
ท่ีจะรับปริญญา 

๓๗.๔.๒  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
๓๗.๔.๓รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตอง

ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนไดใน ๒ ลักษณะ 
ลักษณะท่ี ๑ ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษ

หรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer 
Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณา
ดวย หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรปูแบบการนําเสนอผลงาน
แบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ลักษณะท่ี ๒ เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการ
แสดง  ซ่ึง เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสู
สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการ
เผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา ๓ คน โดยมีกรรมการ
จากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

๓๗.๔.๔ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับ
ปริญญาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

๓๗.๔.๕ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๓๗.๕นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอช่ือรับปริญญาเอกแบบ ๑ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๓๗.๕.๑ไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

๓๗.๕.๒ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทํา
วิทยานิพนธและไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
รวมทั้งเกณฑอ่ืน ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับ
ปริญญา 



๓๐ 
 

๓๗.๕.๓ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางนอย ๒ เรื่อง 

๓๗.๕.๔ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๕ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    ๓๗.๖นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอช่ือรับปริญญาเอกแบบ ๒ ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

๓๗.๖.๑ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ และไดสอบผานเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

๓๗.๖.๒ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปน ผูมีสิทธิ์ขอทํา
วิทยานิพนธ 

๓๗.๖.๓ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐จากระบบ ๔.๐๐ 
๓๗.๖.๔  ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
๓๗.๖.๕ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรบัใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

๓๗.๖.๖ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับ
ปริญญาช่ัวระยะเวลาหน่ึง 

๓๗.๖.๗ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ขอ ๓๘. การคัดลอกผลงาน 

หากพบวา นักศึกษาไมมีจริยธรรมในการทําวิจัย คือ มีการคัดลอกผลงานของผูอ่ืน หรือการซํ้าซอนกับ
งานของผูอ่ืน หรือมีการจางทํารายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ ใหลงโทษตามขอกําหนดใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๓๙.  การอนุมัติใหปริญญา 
เม่ือส้ินภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๓๗ เพื่อขอ

อนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
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