ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
_________________________________
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549 ใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2549 เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549
จึงใหกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้นี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549”
ขอ 2. ใหใชขอบังคับนี้ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบ มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 บรรดา
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ อันใดที่มีอยูกอนระเบียบนี้ หรือขัดแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4. ในขอบังคับนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอื่น
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง
มหาวิทยาลัยรังสิต
"บัณฑิตวิทยาลัย"
หมายถึง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
"หัวหนาหลักสูตร"
หมายถึง
หัวหนาหลักสูตรของสาขาวิชา
"คณะกรรมการหลักสูตร" หมายถึง
คณะกรรมการดําเนินการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชา
หมวดที่ 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 5.

การจัดการศึกษา
5.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการ ระหวางคณะและ
ภาควิชาตาง ๆ คณะหรือภาควิชาใดมีหนาทีเ่ กี่ยวกับวิชาการดานใด มหาวิทยาลัยจะ
สงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนกั ศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
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5.2 มหาวิทยาลัย ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค ระบบไตรภาค และระบบ Module
การศึกษาในระบบทวิภาค แบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติคอื
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาแตละภาคไมนอยกวา 15
สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห ทั้งนี้ ตองมี
ชั่วโมงการสอนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาค
การศึกษาที่ไมบังคับ
การศึกษาในระบบไตรภาคแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปน 3 ภาคการศึกษา
ปกติซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บงั คับ มีระยะเวลาในแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา 12
สัปดาห และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาพิเศษเพิม่ ไดอีก ซึ่งเปนภาคการศึกษาไม
บังคับ โดยใชระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห ทั้งนี้ ตองมีชั่วโมงการสอน
ของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษเปนภาคการศึกษาทีไ่ ม
บังคับ
การศึกษาระบบ Module มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดไวในแตละ
หลักสูตร
5.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิต โดยมีวิธีการ
กําหนดหนวยกิต ดังนี้
5.3.1 การศึกษาที่เปนภาคทฤษฎี ระบบทวิภาคใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา
ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
5.3.2 การศึกษาที่เปนภาคปฏิบัติ ระบบทวิภาคใชเวลาฝก หรือทดลองไมนอยกวา
30 ชั่วโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
5.3.3 การศึกษาที่เปนการฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม หรือการฝกอื่น ๆ ระบบ
ทวิภาคใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 36
ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทา ใหนบั เปนหนึ่งหนวยกิต
5.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดก็ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย ระบบ
ทวิภาคใชเวลาทําโครงงานหรือทํากิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมง และ
ระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต
5.3.5 การคนควาอิสระ เปนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเอง
เปนหลัก โดยมีอาจารยประจํารายวิชาเปนผูใหคําปรึกษา ใชเวลาศึกษาคนควา
ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ชั่วโมง ตลอดหนึ่ง
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ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทา ทั้งในหองปฏิบัติการและนอกหองเรียน ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต
5.3.6 วิทยานิพนธ ระบบทวิภาคใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชัว่ โมง และ
ระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ใหนับเปน
หนึ่งหนวยกิต
5.3.7 การศึกษาในระบบ Module ตองใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอหนึ่ง
หนวยกิต
5.3.8 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากรายวิชาปกติอื่นๆ
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิต โดยใชหลักเกณฑอื่นไดตามความ
เหมาะสม
5.4 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสม เพือ่ ใหครบตามความตองการของหลักสูตรของ
แตละสาขาวิชา เรียกวา หนวยกิตสะสม
ขอ 6. โครงสรางหลักสูตร
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 24 หนวยกิตในระบบทวิภาค และไมนอย
กวา 30 หนวยกิตในระบบไตรภาค
6.2 หลักสูตรปริญญาโท
6.2.1 หลักสูตรปริญญาโท ประกอบดวย การศึกษารายวิชา และการทําวิทยานิพนธ
ยกเวนหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น
6.2.2 สําหรับหลักสูตรในระบบทวิภาค ตองมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษาที่ตองทําวิทยานิพนธ (แผน
ก) เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ โดย แบบ ก 1
ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต หรือ แบบ ก 2
ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต สําหรับแผนการ
ศึกษาที่ไมตองทําวิทยานิพนธ (แผน ข) ตองมีการศึกษาคนควาอิสระไมนอย
กวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต และสอบประมวลความรู
สําหรับหลักสูตรระบบไตรภาค จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 45 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษาที่ตองทํา
วิทยานิพนธ (แผน ก) แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอย
กวา 45 หนวยกิต แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 15 หนวยกิต สําหรับ
แผนการศึกษาที่ไมตองทําวิทยานิพนธ (แผน ข) จะตองมีการศึกษาคนควา
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อิสระไมนอยกวา 4 หนวยกิต และไมเกิน 8 หนวยกิต และสอบประมวล
ความรู
6.2.3 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
6.3 หลักสูตรปริญญาเอก
6.3.1 หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบดวย การทําวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชา
ยกเวนหลักสูตรของสาขาวิชานั้น กําหนดไวเปนอยางอื่น
6.3.1.1 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การศึกษาตาม แบบ 1 มี 2 แบบ คือ
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 60
หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต และ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 90
หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
6.3.1.2 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธที่
มีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาตามแบบ 2 มี 2 แบบ คือ
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต สําหรับ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 45
หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ
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ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต สําหรับ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 60
หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน
6.3.2 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 7. ระยะเวลาการศึกษา
7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชัน้ สูง ใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ป
การศึกษา
7.2 หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษา
แรกที่เขาศึกษาในหลักสูตร
7.3 หลักสูตรปริญญาเอก สําหรับผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูสําเร็จขั้นปริญญาโทแลว
เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา นับจากภาค
การศึกษาแรกที่เขาศึกษาในหลักสูตร
หมวดที่ 2
การรับเขาศึกษา
ขอ 8. คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
8.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติ
อื่นตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร
8.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
8.3 ไมเคยเปนผูมคี วามประพฤติเสียหาย
8.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
ขอ 9. การพิจารณารับเขาศึกษา
9.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และแตละป
9.2 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 8 เขาเปนนักศึกษา
โดยมีการทดสอบความรู ซึ่งอาจเปนการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่นใด
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผล
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สมบูรณเมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ
ที่กําหนดไว
9.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาตรี เขามาทดลอง
ศึกษาในภาคการศึกษาแรก โดยมีเงื่อนไขวา ภาคการศึกษาแรกจะตองสอบใหไดแตม
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได
9.4 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาตรี เขาศึกษาหรือวิจยั
โดยไมรับปริญญาไดเปนกรณีพิเศษ
ขอ 10. ประเภทของนักศึกษา
10.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.2
10.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.3 และ
หากไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดจะตองพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
10.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.4
หมวดที่ 3
คณาจารยและกรรมการควบคุมการศึกษา
ขอ 11. คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย
คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย จะตองไดรบั การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ตามคําแนะนําของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยแบงเปน 2 ประเภท คือ อาจารยประจํา และ อาจารยพิเศษ
มีหนาที่ใหคําปรึกษา สอน สอบ และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
11.1 อาจารยประจํา คือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีคุณสมบัติ ดังนี้
11.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท มีคุณสมบัติอยางหนึง่ อยางใด ดังนี้
ก. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือ
ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
11.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก มีคุณสมบัติอยางหนึง่ อยางใด ดังนี้
ก. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น และมีผลงานวิจัย
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ทําเพื่อรับปริญญา หรือ
ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
11.2 อาจารยพิเศษ คือ ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยปฏิบัติงานบางเวลา มีคุณสมบัติดังนี้
11.2.1 อาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตรปริญญาโท คือผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 11.1.1
11.2.2 อาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตรปริญญาเอก คือผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 11.1.2
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ขอ 12. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติ ดังนี้
12.1 ปริญญาโท
อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตา่ํ กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวน
อยางนอย 3 คน
12.2 ปริญญาเอก
อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตา่ํ กวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยาง
นอย 3 คน
ขอ 13. อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการหลักสูตรใหทาํ หนาที่ แนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกีย่ วกับการจัดแผนการเรียน และ
เรื่องอื่น ๆ
ขอ 14. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยทีม่ ิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 15. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 16. อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอนระดับปริญญาโทตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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ไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา สําหรับระดับปริญญาเอก อาจารยผสู อนตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีวฒ
ุ ิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนง
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 17. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ผูทไี่ ดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาที่ใหคําปรึกษา และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคน และ
การสอบวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย
17.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกอยางนอย 1 คนรวมเปน 3 คนสําหรับวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท
17.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 3 คน และอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกอยางนอย 1 คน รวมเปน 5 คน สําหรับ
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
ขอ 18. คณะกรรมการสอบประมวลความรู
คณะกรรมการสอบประมวลความรู คือผูที่ไดรบั การแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการหลักสูตร (องคประกอบของคณะกรรมการเชนเดียวกับขอ 17.1) ทําหนาทีด่ าํ เนินการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ของนักศึกษา
ขอ 19. คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คือผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาที่ดําเนินการสอบและตัดสินการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา โดย
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองประกอบดวยอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวของในสาขาวิชาไม
นอยกวา 3 คน โดยประธานคณะกรรมการตองเปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในสาขาวิชานั้นทําหนาที่รวมเปนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติไดไมเกิน 1 คน กรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
กลาวคือ ตองมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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หมวดที่ 4
การลงทะเบียนเรียน การเพิม่ และเพิกถอนรายวิชา
ขอ 20. การลงทะเบียนเรียน
20.1 ผูที่จะลงทะเบียนเรียนไดจะตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวเทานั้น
20.2 การกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
20.3 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนด 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาพิเศษ จะหมดสิทธิ์ในการ
ลงทะเบียนเรียน สําหรับภาคการศึกษานั้น
20.4 คณะและภาควิชาสามารถกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนของแตละวิชา เพื่อให
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานัน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนที่ผดิ เงื่อนไข
ใหถอื เปนโมฆะในรายวิชานั้น
20.5 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียน จะตองขอลาพักการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษานัน้ หากไมปฏิบัตดิ ังกลาว มหาวิทยาลัย
จะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
20.6 การลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
20.7 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง และดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียม
และหนี้สินตางๆ (ถามี) ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
20.8 จํานวนหนวยกิตที่นกั ศึกษาจะตองลงทะเบียน
20.8.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูงในระบบ
ทวิภาคนักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และ
ไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตรในระบบไตรภาคนักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต
20.8.2 ระดับปริญญาโทหลักสูตรในระบบทวิภาค นักศึกษาตองลงทะเบียน
รายวิชาไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตร
ในระบบไตรภาคนักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมตา่ํ กวา 6 หนวย
กิต และไมเกิน 18 หนวยกิต
20.8.3 ระดับปริญญาเอกหลักสูตรในระบบทวิภาค นักศึกษาตองลงทะเบียน
รายวิชาไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตร
ในระบบไตรภาค นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมต่ํากวา 6
หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต
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20.9

การลงทะเบียนเรียนโดยมีจาํ นวนหนวยกิตมาก หรือ นอยกวาที่กําหนดไวใน ขอ
20.8.2 และ ขอ 20.8.3 ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหลักสูตรและไดรบั
อนุมัติจากคณบดี เวนแตในภาคการศึกษาสุดทาย ที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียน โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมถึงเกณฑ
ขั้นต่ําตามขอ 20.8.1 และ ขอ 20.8.2 ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมตั ิได
20.10 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
ขอ 21. การเพิ่ม และการเพิกถอนรายวิชา
21.1 การลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ โดยไดรบั อนุมัติจากอาจารยที่
ปรึกษา
21.2 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา
โดยใหมีผล ดังนี้
21.2.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
21.2.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยงั อยูภายใน 10 สัปดาห
หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
โดยจะไดสัญลักษณ W
21.2.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ 21.2.2
แลวนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได
21.3 การขอคืนคาหนวยกิต จากการถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหเปนไป ดังนี้
21.3.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละแปดสิบ
21.3.2 ถาถอนภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละหกสิบ
21.3.3 ถาถอนภายใน 4 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละสี่สิบ
21.3.4 ถาถอนภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละยี่สิบ
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21.4

21.3.5 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 5 สัปดาหแรก และการเพิกถอนรายวิชาใน
ภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน
21.3.6 นักศึกษาจะไดรับคืนคาหนวยกิตเต็มจํานวน สําหรับรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
21.3.7 การขอคืนคาหนวยกิตตองกระทําภายในปการศึกษา (ปงบประมาณ)
ที่มีการถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกิดขึน้
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่ระบุไวในขอ 20.8.1 ขอ 20.8.2
และขอ 20.8.3 จะทํามิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 5
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 22. การวัดและประเมินผล
22.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน
เรียน การวัดผลและ ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่
รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง
22.2 การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่
คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด
22.3 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบ
ของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามทีอ่ าจารย
ผูสอนกําหนด จึงจะมีสทิ ธิ์ไดรับการวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติ
เปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอัน
จะโทษนักศึกษาผูนนั้ มิได
22.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ
เปนหนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตอง
เปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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22.5

การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขัน้ (Letter
Grades) ที่มีคาระดับขั้น (Numeric Grades) และ สัญลักษณทไี่ มมีคาระดับ ดังตอไปนี้
22.5.1 ระดับขั้นมี 6 ระดับดังตอไปนี้
ความหมาย
คาระดับขั้น(ตอหนึ่งหนวยกิต)
ระดับขั้น
A
ดีเยีย่ ม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
พอใช
2.5
C
ออนมาก
2.0
F
ตก
0.0
22.5.2 สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปน
หนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมือ่ นักศึกษาไดรับ
การอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานัน้
ตามความในขอ 21.2.2 แหงขอบังคับนี้ หรือเมื่อไดรับการ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมือ่ อาจารยผูสอน
โดยความเห็นชอบของหัวหนาหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชา
นั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวกอน เนื่องจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชานัน้ เพือ่ ใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายใน
เวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือ
ภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาปกติถัดไป เมือ่ พนกําหนดดังกลาวยังไม
สามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปน
ระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที
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IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การให สัญลักษณ IP จะ
กระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกี ารเรียนหรือปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานัน้ สิ้นสุด
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับขัน้ หรือ สัญลักษณ
S หรือ U ตามแตกรณี

22.6

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับขั้นตั้งแต B ขึ้นไป หรือได
สัญลักษณ S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาที่มกี ารกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอื่น
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดทีผ่ ิดเงื่อนไขนี้ถอื เปนโมฆะ
22.7 การนับหนวยกิต
22.7.1 ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่มกี ารลงทะเบียนตามหลักสูตรและมี
การประเมินผลเปนสัญลักษณที่มีคาระดับขั้น
22.7.2 สําหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปน
สัญลักษณที่มคี าระดับขั้น ใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชานั้นรวมในหนวยกิต
สะสม แตไมตอ งนํามาคํานวณแตมระดับขัน้
22.7.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดศกึ ษารายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตของ
รายวิชานัน้ เปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจาก
การวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
22.8 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคน
ที่ไดลงทะเบียนเรียนโดยจะคํานวณแตมระดับขัน้ เฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA)
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
22.8.1 แตมระดับขั้นของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิต
ของรายวิชานั้นกับคาระดับขั้นที่ไดจากการประเมินผลรายวิชานั้น
22.8.2 แตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) คือ คา
ผลรวมของแตมระดับขั้นของทุกรายวิชาทีไ่ ดศึกษามาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเปนระดับขัน้ และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่ง
ครั้งก็ใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณแตมระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมดวย
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22.8.3 การคํานวณแตมระดับขั้นเฉลีย่ ใหคํานวณเปนคาที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง
โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
22.8.4 ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปน
ระดับขั้น ใหรอการคํานวณแตมระดับขั้นเฉลี่ยไวกอน จนกวาสัญลักษณ I จะ
เปลี่ยนเปนอยางอื่น
22.8.5 ใหนําเฉพาะรายวิชาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยรังสิตเทานั้นมาคํานวณแตมระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสม
22.9 การทุจริตในการวัดผล เมื่อมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การ
สอบรายวิชาใดใหลงโทษโดยปรับตกวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาไมนอ ยกวา
หนึ่งภาคการศึกษา หรือใหพน สภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี
ขอ 23. สถานภาพนักศึกษา
23.1 มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาสามัญแตละคนมาพิจารณา เพื่อจําแนก
สถานภาพในทุกภาคการศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไมครบ
สองภาคการศึกษา ซึ่งจะไดรับการพิจารณาจําแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาค
สอง ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดลาพักหรือถูกใหพัก
23.2 นักศึกษาสามัญมีสถานภาพจําแนกไดดังนี้
23.2.1 นักศึกษาปกติ ไดแก นักศึกษาสามัญที่สอบไดแตมระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือนักศึกษาทีไ่ ดรบั การประเมินผล
วิทยานิพนธในระดับ S ทุกภาคการศึกษา
23.2.2 นักศึกษารอพินิจ ไดแก นักศึกษาสามัญที่สอบไดแตมระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 3.00 แตไมต่ํากวา 2.50 หรือนักศึกษาที่ไดรับการ
ประเมินผลวิทยานิพนธในระดับ U แตยังไมพนสภาพนักศึกษา
ขอ 24 การพนสภาพนักศึกษา
24.1 ไดแตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50
24.2 นักศึกษาอยูในสภาพรอพินจิ สามภาคการศึกษาติดตอกัน
24.3 สอบประมวลความรูไมผานภายใน 2 ครั้ง
24.4 สอบวัดคุณสมบัติไมผานภายใน 3 ป
24.5 สอบวิทยานิพนธไมผานภายใน 2 ครั้ง
24.6 นักศึกษาปกติ ที่ไมไดรักษาสถานภาพเปนเวลา 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน
24.7 ไมสามารถศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 7
24.8 ถูกใหออกหรือไลออก เนื่องจากตองโทษทางวินยั
24.9 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรับ
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การอนุมัติใหลาพักการศึกษา
24.10 ลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน โดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
24.11 ตายหรือลาออก
24.12 ศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร
24.13 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญา
24.14 คณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดีวินจิ ฉัยวาปวยและคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย เห็นเปนเอกฉันทวา โรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือเปน
อันตรายตอผูอื่น
ขอ 25. การลาพักการศึกษา
25.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว เปน
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาทีไ่ ดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดใน
การศึกษานัน้ จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
25.2 ในการขอลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาเขียนคํารองถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผาน
หัวหนาหลักสูตรพรอมแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการพิจารณา เพื่อใหคณบดี
พิจารณาอนุมัติ หรือใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยวินิจฉัยตอไป
25.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได
25.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไมได เวนแตกรณีที่ปวย หรือถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกอง
ประจําการและหรือไดรับทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
25.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 25.3 และขอ 25.4 ตอง
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
25.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาทีไ่ ดรับการอนุมตั ิ
ใหลาพักตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียน
ไปกอนแลว
25.7 คณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดีแตงตั้งวินิจฉัยวาปวยและคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอ
ผูอื่น คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหนักศึกษาผูนนั้ ลาพักการศึกษาเพื่อ
รับการบําบัดรักษา
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หมวดที่ 6
การเทียบโอนหนวยกิต
ขอ 26. การยายคณะและการยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
26.1 การยายคณะและสาขาวิชาภายในคณะตองไดความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
หัวหนาหลักสูตรของสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดย
นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือสาขาวิชาตองไดศกึ ษาอยูในคณะหรือในหลักสูตร
สาขาวิชาเดิมไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก
หรือถูกใหพักการศึกษา
26.2 การยายคณะหรือสาขาวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนหมดกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาทีจ่ ะเริ่มเรียนในหลักสูตรวิชาใหม
26.3 นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือสาขาวิชาจะมีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม
คณะหรือ ภาควิชาใหมของนักศึกษาจะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยไม
เปลี่ยนแปลงและการคํานวณแตมระดับเฉลี่ยสะสม ใหนําผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชา
มาใชในการคํานวณดวย แตการคิดหนวยกิตสะสม ตามหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวย
กิต ของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมเทานัน้
ขอ 27. การโอนและเกณฑในการเทียบโอนรายวิชานักศึกษา
การเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ การใหหนวยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบใหเปนไปตาม
ประกาศ มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
หมวดที่ 7
การสอบประมวลความรู และ การสอบวัดคุณสมบัติ
ขอ 28. คุณสมบัตขิ องผูสมัครสอบประมวลความรู
28.1 ศึกษาและสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่แตละหลักสูตรกําหนด
28.2 ไดแตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
28.3 มีความประพฤติดี ไมไดอยูใ นระหวางการถูกลงโทษเนื่องจากผิดวินัยนักศึกษา
ขอ 29. การเปดสอบประมวลความรู
29.1 การสอบประมวลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ซึ่ง
แตละหลักสูตรอาจจะกําหนดใหมีการสอบทั้ง 2 ประเภทได แตจะตองมีการสอบ
ขอเขียนดวยเสมอจะมีเฉพาะการสอบปากเปลาอยางเดียวไมได
29.2 ใหแตละหลักสูตรเปนผูกําหนดรายละเอียดการสอบและจํานวนครั้งในการสอบตอป
แตตอ งสอบไมเกินภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
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29.3

ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการในการสอบประมวลความรูแตละครั้งโดยมี
คุณสมบัติตามความในขอ 18
29.4 ผลการสอบประมวลความรูค ือ S (ผาน) หรือ U (ไมผาน) นักศึกษาตองสอบประมวล
ความรูใหได ระดับ S ภายใน 2 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ขอ 30. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
30.1 การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ซึ่งแต
ละหลักสูตรอาจจะกําหนดใหสอบทัง้ 2 ประเภทได แตตองมีการสอบขอเขียนดวย
เสมอจะมีเฉพาะปากเปลาอยางเดียวไมได ทั้งนีห้ ลักเกณฑการสอบใหเปนไปตาม
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑของแตละหลักสูตร
30.2 ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการในการสอบวัดคุณสมบัติแตละครั้งโดยมี
คุณสมบัติตามความในขอ 19
30.3 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ S (ผาน) ภายใน 3 ป มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา ทั้งนีใ้ หเปนไปตามกําหนดเงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติ
ของแตละหลักสูตร
หมวดที่ 8
การทําวิทยานิพนธ
ขอ 31. ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ
31.1 การทําวิทยานิพนธ
31.1.1 การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
31.1.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ที่ตองทําวิทยานิพนธ ตองไดรับ
อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 1
ภาคการศึกษา
31.1.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) และ
แบบ 2 (เรียนรายวิชาตามหลักสูตรและทําวิทยานิพนธ) โดย
นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง แบบ 1 และ แบบ 2 ตองสอบวัด
คุณสมบัติใหผา นกอนที่จะเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ ทั้งนี้ตองไดรับ
อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 2
และ 1 ป ตามลําดับ
30.1.2 การเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อกําหนดหัวเรื่องและเคา
โครงวิทยานิพนธ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหยนื่ เคาโครงวิทยานิพนธ
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นั้น จํานวน 1 ชุด ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหนา
หลักสูตร (หัวหนาสาขาวิชา และคณบดี)
31.1.3 การเปลี่ยนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธ การขอเปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง และเคา
โครง วิทยานิพนธใหม นักศึกษาจะดําเนินการเชนเดียวกับ ขอ 31.1.2 โดย นับ
เวลา ตามขอ 31.1.1 จากวันที่ไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธฉบับ ลาสุด
31.1.4 การสงรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองสงรายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
พิจารณา วิเคราะห วิจารณ และเสนอแนะการแกปญหา และการดําเนินงาน
ตอไป โดยใหอยูในระยะเวลาในการสงรายงานตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธกาํ หนด เมื่อขอพิจารณาอนุมตั ิเคาโครงวิทยานิพนธ และเมื่อ
ผลงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธกาวหนาไปมากแลว จําเปนจะตองจัดใหมีการ
สัมมนาวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแกผูสนใจเขารวมสัมมนาดวย 2 ระยะดวยกัน คือ
31.1.4.1 การสัมมนาเคาโครงวิทยานิพนธ เพื่อใหเกิดความถูกตอง และ
เหมาะสมกับหลักการวิจัย
31.1.4.2 การสัมมนาความกาวหนาผลงานวิจยั วิทยานิพนธ
31.1.5 การเขียน และเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมอื การ
จัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย
31.2 การสอบวิทยานิพนธ
31.2.1 การขอสอบวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธพรอมกับวิทยานิพนธฉบับสอบ
จํานวนเทากับจํานวนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ทําการตรวจสอบ และสงใหที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อานลวงหนาเปนเวลา 7 วัน
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 14 วัน สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก กอนทํา
การสอบวิทยานิพนธตอไป
31.2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามขอ 17 ของ
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่ ทําการ
สอบวิทยานิพนธ อนึ่งการกําหนดวันสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
เอก นั้น ควรจะกระทําภายหลังไดมีการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิจยั วิทยานิพนธ
ในวารสารระดับนานาชาติแลวอยางนอย 1 เรื่อง
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31.2.3 กําหนดการสอบวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบใหผูสนใจได
ทราบโดยทั่วกัน
31.2.4 การแกไขวิทยานิพนธ และการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธอาจจะเสนอการแกไขวิทยานิพนธไมวาในกรณีใด ๆ
นักศึกษาจะตองแกไขใหถูกตองตามมติ และเสนอใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธใหความเห็นชอบตอไป สําหรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณน้นั
จะตองมีลายมือชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธครบถวนทุกคน จํานวน
7 เลม
31.2.5 ผลงานวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือตาม
เกณฑทหี่ ลักสูตรกําหนดไว ทั้งนี้ตองไมต่ํากวาเกณฑดังกลาวขางตน
31.2.6 การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ตามขอ 31.2.5 ถือเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา
31.2.7 การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา และวิทยานิพนธ นักศึกษาที่ทําการสอบ
วิทยานิพนธแลว แตยังไมสงวิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณภายในวันอนุมัติผล
ประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูน ั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะตองรักษาสภาพนักศึกษาไวจนกวาจะสําเร็จการศึกษา สําหรับวิทยานิพนธที่
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยแลวจะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณได
หมวดที่ 9
การใหปริญญา
ขอ 32. การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
32.1 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติดังนี้
32.1.1 ไดศกึ ษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ และสอบผาน
วิทยานิพนธ (ถามี) รวมทั้งเกณฑอื่น ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
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32.1.2 ไดแตมระดับขั้นเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา 3.00
32.1.3 ไมอยูใ นระหวางการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
32.1.4 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 33. การอนุมัติใหปริญญา
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชือ่ นักศึกษาที่มคี ุณสมบัติ ตามขอ
32.1 เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
หมวดที่ 10
บทเฉพาะกาล
ขอ 34. ใหอธิการบดีรกั ษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใด ๆ ที่มิไดกําหนดไว
ในขอบังคับนี้ หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่มคี วามจําเปนตองผอนผันขอกําหนดใน
ขอบังคับนี้เปนกรณีพเิ ศษ เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินจิ ฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
และใหถือเปนที่สุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ทั้งนี้ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549
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(กําธน สินธวานนท)
นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต

