
 

 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต 
วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2549 
_________________________________ 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549  ใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1 / 2549  เม่ือวันท่ี  22  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2549  
จึงใหกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังนี ้

ขอ 1. ขอบังคับนี้นี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549” 

ขอ 2. ใหใชขอบังคับนี้ สําหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบ มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 บรรดา

ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือประกาศ อันใดท่ีมีอยูกอนระเบียบนี้ หรือขัดแยงกับขอบังคับนี้ 
ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4. ในขอบังคับนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอ่ืน  
   "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง  มหาวิทยาลัยรังสิต  
   "บัณฑิตวิทยาลัย"  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต  
   "หัวหนาหลักสูตร"  หมายถึง  หัวหนาหลักสูตรของสาขาวิชา  
"คณะกรรมการหลักสูตร"   หมายถึง              คณะกรรมการดําเนินการบริหารหลักสูตร 
                                                                       สาขาวิชา 

 
หมวดท่ี 1 

ระบบการจัดการศึกษา 
ขอ 5. การจัดการศึกษา  

5.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการ ระหวางคณะและ
ภาควิชาตาง ๆ คณะหรือภาควิชาใดมีหนาท่ีเกี่ยวกับวิชาการดานใด มหาวิทยาลัยจะ
สงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนกัศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย  
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5.2 มหาวิทยาลัย ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ระบบไตรภาค และระบบ Module 
การศึกษาในระบบทวภิาค แบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติคือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาการศึกษาแตละภาคไมนอยกวา 15 
สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห ท้ังนี้ ตองมี
ช่ัวโมงการสอนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาค
การศึกษาท่ีไมบังคับ  

การศึกษาในระบบไตรภาคแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปน 3 ภาคการศึกษา
ปกติซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีบังคับ มีระยะเวลาในแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา 12 
สัปดาห และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาพิเศษเพิม่ไดอีก ซ่ึงเปนภาคการศึกษาไม
บังคับ โดยใชระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  ท้ังนี้ ตองมีช่ัวโมงการสอน
ของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษเปนภาคการศึกษาท่ีไม
บังคับ 

การศึกษาระบบ Module มีระยะเวลาการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในแตละ
หลักสูตร 

5.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิต โดยมีวิธีการ
กําหนดหนวยกิต ดังนี ้ 
5.3.1 การศึกษาท่ีเปนภาคทฤษฎี ระบบทวภิาคใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา

ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  ตลอดหน่ึง
ภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกติ  

5.3.2 การศึกษาท่ีเปนภาคปฏิบัติ ระบบทวภิาคใชเวลาฝก หรือทดลองไมนอยกวา 
30 ช่ัวโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง  ตลอดหน่ึงภาค
การศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

5.3.3 การศึกษาท่ีเปนการฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม หรือการฝกอ่ืน ๆ ระบบ
ทวิภาคใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง  และระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 
ช่ัวโมง ตลอดหน่ึงภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเทา ใหนบัเปนหนึ่งหนวยกิต 

5.3.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดก็ตามท่ีไดรับมอบหมาย ระบบ
ทวิภาคใชเวลาทําโครงงานหรือทํากิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง และ
ระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง ตลอดหน่ึงภาคการศกึษาปกติ ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต 

5.3.5 การคนควาอิสระ เปนการศึกษาท่ีนักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเอง
เปนหลัก โดยมีอาจารยประจํารายวิชาเปนผูใหคําปรึกษา ใชเวลาศึกษาคนควา
ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง ตลอดหน่ึง
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ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทา ท้ังในหองปฏิบัติการและนอกหองเรียน ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต 

5.3.6 วิทยานพินธ ระบบทวภิาคใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง และ
ระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง ตลอดหน่ึงภาคการศกึษา ใหนับเปน
หนึ่งหนวยกิต 

5.3.7 การศึกษาในระบบ Module ตองใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอหนึ่ง
หนวยกิต 

5.3.8 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากรายวิชาปกติอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิต โดยใชหลักเกณฑอ่ืนไดตามความ
เหมาะสม 

5.4 จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสม เพือ่ใหครบตามความตองการของหลักสูตรของ
แตละสาขาวิชา เรียกวา หนวยกิตสะสม 

ขอ 6. โครงสรางหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง ตองมี

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิตในระบบทวิภาค และไมนอย
กวา 30 หนวยกิตในระบบไตรภาค 

6.2 หลักสูตรปริญญาโท 
6.2.1 หลักสูตรปริญญาโท ประกอบดวย การศึกษารายวิชา และการทําวิทยานิพนธ 

ยกเวนหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
6.2.2 สําหรับหลักสูตรในระบบทวิภาค ตองมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  สําหรับแผนการศึกษาท่ีตองทําวิทยานพินธ (แผน 
ก) เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานพินธ  โดย แบบ ก 1 
ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต หรือ แบบ ก 2 
ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต สําหรับแผนการ
ศึกษาท่ีไมตองทําวิทยานิพนธ (แผน ข) ตองมีการศึกษาคนควาอิสระไมนอย
กวา 3 หนวยกติ และไมเกิน 6 หนวยกิต และสอบประมวลความรู 
  สําหรับหลักสูตรระบบไตรภาค จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 45 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษาที่ตองทํา
วิทยานพินธ (แผน ก) แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานพินธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอย
กวา 45 หนวยกิต แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 15 หนวยกิต  สําหรับ
แผนการศึกษาที่ไมตองทําวทิยานิพนธ (แผน ข)  จะตองมีการศึกษาคนควา
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อิสระไมนอยกวา 4 หนวยกติ และไมเกิน 8 หนวยกิต และสอบประมวล
ความรู 

6.2.3 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนด 

6.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
6.3.1 หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบดวย การทาํวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชา 

ยกเวนหลักสูตรของสาขาวิชานั้น กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
6.3.1.1 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนวจิัย โดยมีการทําวิทยานพินธท่ี

กอใหเกิดความรูใหม มหาวทิยาลัยอาจกําหนดใหศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
การศึกษาตาม แบบ 1 มี 2 แบบ คือ  

 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ 
หลักสูตรไตรภาคจะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา 60
หนวยกิต 

 แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต  และ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา 90
หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ 1.1  และ แบบ 1.2  จะตองมีคุณภาพและ 
 มาตรฐานเดยีวกัน  

6.3.1.2 แบบ 2  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ี
มีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาตามแบบ 2  มี 2 แบบ คือ  

  แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต  สําหรับ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา 45 
หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ
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ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต สําหรับ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา 60 
หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ 2.1  และ แบบ 2.2  จะตองมีคุณภาพ 
                                                      และมาตรฐานเดียวกนั 

6.3.2 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด  

ขอ 7. ระยะเวลาการศึกษา  
7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนยีบัตรช้ันสูง ใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ป

การศึกษา 
7.2 หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษา

แรกท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร 
7.3 หลักสูตรปริญญาเอก สําหรับผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศกึษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูสําเร็จข้ันปริญญาโทแลว
เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา นบัจากภาค
การศึกษาแรกที่เขาศึกษาในหลักสูตร 

 

หมวดท่ี 2 
การรับเขาศึกษา 

ขอ 8. คุณสมบัตขิองผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษา 
8.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 

8.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณท่ีีโทษน้ันเกิดจากความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ  

8.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย  
8.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  

ขอ 9. การพิจารณารับเขาศึกษา  
9.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแตละสาขาวิชา และแตละป 
9.2 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 8 เขาเปนนักศึกษา

โดยมีการทดสอบความรู ซ่ึงอาจเปนการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนใด
ตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผล
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สมบูรณเม่ือผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว 

9.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีพื้นความรูไมตํ่ากวาปริญญาตรี เขามาทดลอง
ศึกษาในภาคการศึกษาแรก โดยมีเง่ือนไขวา ภาคการศึกษาแรกจะตองสอบใหไดแตม
ระดับข้ันเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 จึงจะเปล่ียนสถานภาพเปนนกัศึกษาสามัญได  

9.4 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับผูมีพื้นความรูไมตํ่ากวาปริญญาตรี เขาศึกษาหรือวิจยั
โดยไมรับปริญญาไดเปนกรณีพิเศษ 

ขอ 10. ประเภทของนกัศึกษา 
10.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนกัศึกษาตามขอ 9.2  
10.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.3 และ

หากไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดจะตองพนสภาพจากการเปนนักศึกษา  
10.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.4  

 

หมวดท่ี 3 
คณาจารยและกรรมการควบคุมการศึกษา 

ขอ 11. คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย 
คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย จะตองไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย ตามคําแนะนําของ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยแบงเปน 2 ประเภท คือ อาจารยประจํา และ อาจารยพิเศษ 
มีหนาท่ีใหคําปรึกษา สอน สอบ และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนกัศึกษา  

11.1 อาจารยประจํา คือ ผูท่ีไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยของหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาโดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีคุณสมบัติ ดังนี ้
11.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท มีคุณสมบัติอยางหนึง่ อยางใด ดังนี้ 

ก.  มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือ 
ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 

11.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก มีคุณสมบัติอยางหนึง่อยางใด ดังนี ้
ก. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น และมีผลงานวิจัย

เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีทําเพื่อรับปริญญา หรือ 
ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 

11.2 อาจารยพิเศษ คือ ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยปฏิบัติงานบางเวลา มีคุณสมบัติดังนี้ 
11.2.1 อาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตรปริญญาโท คือผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 11.1.1 
11.2.2 อาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตรปริญญาเอก คือผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 11.1.2 



 

7  

             ขอ 12. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติ ดังนี ้
12.1   ปริญญาโท 

  อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง     
  วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวน    
   อยางนอย 3 คน 

12.2    ปริญญาเอก 
   อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง      
  วิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวนอยาง      
  นอย 3 คน 

 ขอ 13. อาจารยท่ีปรึกษา 
  อาจารยท่ีปรึกษาคือ อาจารยประจําท่ีไดรับการแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการหลักสูตรใหทําหนาท่ี แนะนาํ ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกีย่วกับการจัดแผนการเรียน และ
เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ขอ 14. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                                
  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ขอ 15. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   
  อาจารยผูสอบวิทยานพินธ ตองประกอบดวย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดงักลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ขอ 16. อาจารยผูสอน  
  อาจารยผูสอนระดับปริญญาโทตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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ไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันและตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจยัท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา สําหรับระดับปริญญาเอก อาจารยผูสอนตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
และการทําวิจยัท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
 ขอ 17. คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ผูท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาท่ีใหคําปรึกษา และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคน และ
การสอบวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย 

17.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจําบัณฑิตวทิยาลัยและอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกอยางนอย 1 คนรวมเปน 3 คนสําหรับวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท 

17.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 3 คน และอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกอยางนอย 1 คน รวมเปน 5 คน สําหรับ
วิทยานพินธระดับปริญญาเอก 

 ขอ 18. คณะกรรมการสอบประมวลความรู 
  คณะกรรมการสอบประมวลความรู คือผูท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการหลักสูตร (องคประกอบของคณะกรรมการเชนเดยีวกับขอ 17.1) ทําหนาท่ีดาํเนินการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ของนักศึกษา 
 ขอ 19.  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบตัิ  (Qualifying Examination) 
  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คือผูท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาท่ีดําเนินการสอบและตัดสินการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา โดย
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองประกอบดวยอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชาไม
นอยกวา 3 คน โดยประธานคณะกรรมการตองเปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในสาขาวิชานั้นทําหนาท่ีรวมเปนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติไดไมเกิน 1 คน กรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ ตองมีคุณสมบัติเชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ   กลาวคือ ตองมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาท่ีสัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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หมวดท่ี 4 
การลงทะเบียนเรียน การเพิม่และเพิกถอนรายวิชา 

ขอ 20. การลงทะเบียนเรียน  
20.1      ผูท่ีจะลงทะเบียนเรียนไดจะตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลวเทานั้น  
20.2 การกําหนดวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการในการลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาให    
              เปนไปตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
20.3 นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน เม่ือพนกาํหนด 2 สัปดาห นับจากวนัเปดภาค  
              การศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษาพิเศษ จะหมดสิทธ์ิในการ   
              ลงทะเบียนเรียน สําหรับภาคการศกึษานั้น  
20.4 คณะและภาควิชาสามารถกําหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนของแตละวชิา เพื่อให   
              นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานัน้ไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข    
              ใหถือเปนโมฆะในรายวิชานั้น 
20.5 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียน จะตองขอลาพักการศึกษา    
               ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษานัน้ หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวทิยาลัย 
               จะถอนช่ือนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
20.6 การลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ตองไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
20.7 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง และดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียม   
               และหนี้สินตางๆ (ถามี) ตามประกาศของมหาวทิยาลัย  
20.8 จํานวนหนวยกิตท่ีนกัศึกษาจะตองลงทะเบียน  

20.8.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ และประกาศนียบัตรช้ันสูงในระบบ
ทวิภาคนกัศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต และ
ไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตรในระบบไตรภาคนักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรายวิชาไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต 

20.8.2 ระดับปริญญาโทหลักสูตรในระบบทวภิาค นักศึกษาตองลงทะเบียน
รายวิชาไมตํ่ากวา 6 หนวยกติ และไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตร
ในระบบไตรภาคนักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมตํ่ากวา 6 หนวย      
กิต และไมเกนิ 18 หนวยกติ 

20.8.3 ระดับปริญญาเอกหลักสูตรในระบบทวภิาค นักศึกษาตองลงทะเบียน 
              รายวชิาไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตร  
              ในระบบไตรภาค นกัศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมตํ่ากวา 6    
               หนวยกิต และไมเกนิ 18 หนวยกติ 
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20.9 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจาํนวนหนวยกติมาก หรือ นอยกวาท่ีกําหนดไวใน ขอ   
20.8.2 และ ขอ 20.8.3  ตองไดรับความเหน็ชอบจากหัวหนาหลักสูตรและไดรับ   
อนุมัติจากคณบดี เวนแตในภาคการศึกษาสุดทาย ท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียน โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมถึงเกณฑ
ข้ันตํ่าตามขอ 20.8.1 และ ขอ 20.8.2 ใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาอนุมัติได 

20.10 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง   
               หรือจํากัดจํานวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดกไ็ด  

ขอ 21. การเพิ่ม และการเพิกถอนรายวิชา  
21.1 การลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  
              ปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ี  
              ปรึกษา  
21.2 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา   
             โดยใหมีผล ดังนี้  

21.2.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 

21.2.2 ถาถอนเม่ือพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยงัอยูภายใน 10 สัปดาห 
หรือเม่ือพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
โดยจะไดสัญลักษณ W  

21.2.3 เม่ือพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ 21.2.2 
แลวนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไมได  

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

ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละส่ีสิบ  
21.3.4 ถาถอนภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ

ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละยี่สิบ  
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21.3.5 ถาถอนเม่ือพนกําหนด 5 สัปดาหแรก และการเพิกถอนรายวิชาใน
ภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน 

21.3.6  นักศึกษาจะไดรับคืนคาหนวยกิตเต็มจํานวน สําหรับรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 

21.3.7 การขอคืนคาหนวยกิตตองกระทําภายในปการศึกษา (ปงบประมาณ) 
ท่ีมีการถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกิดข้ึน  

21.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมจนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา หรือการถอนการ     
              ลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือจํานวนหนวยกิตตํ่ากวาท่ีระบุไวในขอ 20.8.1  ขอ 20.8.2    
              และขอ 20.8.3 จะทํามิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 5 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

ขอ 22. การวัดและประเมินผล  
22.1 มหาวิทยาลัยดาํเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียน   
              เรียน การวัดผลและ ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ี    
              รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 
22.2 การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ี    
              คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด 
22.3 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบ    
               ของเวลาศึกษาท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย  
               ผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติ  
               เปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบน้ัน เนื่องจากเหตุอัน  
              จะโทษนักศึกษาผูนัน้มิได 
22.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ     
              เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตอง   
              เปนไปตามท่ีบัณฑติวิทยาลัยกําหนด 
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22.5 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter       
              Grades) ท่ีมีคาระดับข้ัน (Numeric Grades) และ สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ ดังตอไปนี ้

22.5.1 ระดับข้ันมี 6 ระดับดังตอไปนี้  
ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน(ตอหนึ่งหนวยกติ) 

           A           ดีเยีย่ม            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 สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้  

S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปน
หนวยกิตสะสมได  

U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให  
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับ

การอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานัน้
ตามความในขอ 21.2.2 แหงขอบังคับนี้ หรือเม่ือไดรับการ
อนุมัติใหลาพกัการศึกษา 

I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน 
โดยความเห็นชอบของหัวหนาหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชา
นั้นเหน็สมควรใหรอการวดัและประเมินผลไวกอน เน่ืองจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนกัศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบ
รายวิชานัน้ เพือ่ใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายใน
เวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือ
ภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยาย
กําหนดเวลาดงักลาวได แตท้ังนี้ไมเกนิ 2 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดงักลาวยังไม
สามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปล่ียนเปน
ระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณทัีนที 
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IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมส้ินสุด การให สัญลักษณ IP จะ
กระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูก
เปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานัน้ส้ินสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือ สัญลักษณ 
S หรือ U ตามแตกรณ ี
 

 
22.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีไดระดับข้ันต้ังแต B ข้ึนไป หรือได      
              สัญลักษณ S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาท่ีมีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอ่ืน  
              การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเง่ือนไขนี้ถือเปนโมฆะ 
22.7 การนับหนวยกิต 
           22.7.1  ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนตามหลักสูตรและมี  

                                                   การประเมินผลเปนสัญลักษณท่ีมีคาระดับข้ัน 
22.7.2 สําหรับรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปน 

สัญลักษณท่ีมีคาระดับข้ัน ใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชานั้นรวมในหนวยกิต
สะสม แตไมตองนํามาคํานวณแตมระดับข้ัน 

22.7.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหนึ่งคร้ัง ใหนับหนวยกิตของ
รายวิชานัน้เปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพยีงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจาก
การวัดและประเมินผลคร้ังหลังสุด 

       22.8        เม่ือส้ินภาคการศึกษาหนึ่งๆ  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคน 
              ท่ีไดลงทะเบียนเรียนโดยจะคํานวณแตมระดับข้ันเฉล่ีย (Grade-Point Average : GPA) 
              ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

22.8.1 แตมระดับข้ันของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิต 
                                                   ของรายวิชานั้นกับคาระดบัข้ันท่ีไดจากการประเมินผลรายวิชานั้น  

22.8.2 แตมระดับข้ันเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) คือ คา
ผลรวมของแตมระดับข้ันของทุกรายวิชาท่ีไดศึกษามาต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาท่ี
มีการประเมินผลเปนระดับข้ัน และในกรณท่ีีมีการเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่ง
คร้ังก็ใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตทุกคร้ังมาคํานวณแตมระดับข้ันเฉล่ีย
สะสมดวย 
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22.8.3 การคํานวณแตมระดับข้ันเฉล่ีย ใหคํานวณเปนคาท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง
โดยไมมีการปดเศษจากทศนยิมตําแหนงท่ี 3 

22.8.4 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวชิาท่ีมีการวัดและประเมินผลเปน
ระดับข้ัน ใหรอการคํานวณแตมระดับข้ันเฉล่ียไวกอน จนกวาสัญลักษณ I จะ
เปล่ียนเปนอยางอ่ืน  

22.8.5 ใหนําเฉพาะรายวิชาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตเทานั้นมาคํานวณแตมระดับ
ข้ันเฉล่ียสะสม  

22.9 การทุจริตในการวัดผล เม่ือมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การ  
              สอบรายวิชาใดใหลงโทษโดยปรับตกวิชาท่ีทุจริตและใหพักการศึกษาไมนอยกวา   
              หนึ่งภาคการศึกษา หรือใหพนสภาพการเปนนกัศึกษาแลวแตกรณี 

ขอ 23. สถานภาพนักศึกษา 
23.1 มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาสามัญแตละคนมาพิจารณา เพื่อจําแนก  
              สถานภาพในทุกภาคการศึกษา ยกเวนนกัศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยยงัไมครบ   
              สองภาคการศึกษา ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาจําแนกสถานภาพนักศึกษาเม่ือส้ินภาค  
              สอง ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีไดลาพักหรือถูกใหพัก 
23.2 นักศึกษาสามัญมีสถานภาพจําแนกไดดังนี ้

23.2.1 นักศึกษาปกติ ไดแก นักศึกษาสามัญท่ีสอบไดแตมระดับข้ันเฉล่ีย
สะสมไมตํ่ากวา 3.00 หรือนักศึกษาท่ีไดรับการประเมินผล
วิทยานพินธในระดับ S ทุกภาคการศึกษา 

23.2.2 นักศึกษารอพนิิจ ไดแก นักศึกษาสามัญท่ีสอบไดแตมระดับข้ันเฉล่ีย 
สะสมตํ่ากวา 3.00 แตไมตํ่ากวา 2.50 หรือนักศึกษาท่ีไดรับการ
ประเมินผลวิทยานิพนธในระดับ U แตยังไมพนสภาพนักศึกษา 

ขอ 24 การพนสภาพนักศึกษา 
24.1 ไดแตมระดับข้ันเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.50 
24.2 นักศึกษาอยูในสภาพรอพินจิสามภาคการศึกษาติดตอกนั 
24.3 สอบประมวลความรูไมผานภายใน 2 คร้ัง 
24.4 สอบวัดคุณสมบัติไมผานภายใน 3  ป 
24.5 สอบวิทยานิพนธไมผานภายใน 2 คร้ัง 
24.6 นักศึกษาปกติ ท่ีไมไดรักษาสถานภาพเปนเวลา 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน 
24.7 ไมสามารถศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 7 
24.8 ถูกใหออกหรือไลออก เนื่องจากตองโทษทางวินยั 
24.9 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรับ    
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              การอนุมัติใหลาพกัการศึกษา 
24.10 ลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน โดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต    
              วิทยาลัย 
24.11 ตายหรือลาออก 
24.12 ศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร 
24.13 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดอีาญา 
24.14 คณะกรรมการแพทยซ่ึงแตงต้ังโดยอธิการบดีวินจิฉัยวาปวยและคณะกรรมการ 
              บัณฑติวิทยาลัย เห็นเปนเอกฉันทวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือเปน    
              อันตรายตอผูอ่ืน 

ขอ 25. การลาพักการศึกษา 
25.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว เปน    
              การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยท่ีรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดใน    
               การศึกษานัน้จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
25.2 ในการขอลาพกัการศึกษา ใหนักศึกษาเขียนคํารองถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผาน  
               หัวหนาหลักสูตรพรอมแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการพิจารณา เพื่อใหคณบด ี
               พิจารณาอนุมัติ หรือใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยวินิจฉัยตอไป 
25.3 การลาพักการศึกษา จะลาพกัเกินสองภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได 
25.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก  
               การศึกษาไมได เวนแตกรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกอง 
              ประจําการและหรือไดรับทุนแลกเปล่ียนระหวางประเทศ 
25.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 25.3 และขอ 25.4 ตอง  
              ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
25.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติ  
              ใหลาพักตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียน   
              ไปกอนแลว  
25.7 คณะกรรมการแพทยซ่ึงอธิการบดีแตงต้ังวนิิจฉัยวาปวยและคณะกรรมการประจํา  
              บัณฑติวิทยาลัยเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอ   
              ผูอ่ืน คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหนักศึกษาผูนัน้ลาพักการศึกษาเพื่อ   
              รับการบําบัดรักษา 
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หมวดท่ี 6 
การเทียบโอนหนวยกิต 

ขอ 26. การยายคณะและการยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 
26.1 การยายคณะและสาขาวิชาภายในคณะตองไดความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ 
            หัวหนาหลักสูตรของสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย    
            นักศึกษาท่ีขอยายคณะหรือสาขาวิชาตองไดศึกษาอยูในคณะหรือในหลักสูตร           
            สาขาวิชาเดิมไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพัก    
            หรือถูกใหพักการศกึษา 
26.2 การยายคณะหรือสาขาวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนหมดกําหนดการ   
            ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีจะเร่ิมเรียนในหลักสูตรวิชาใหม 
26.3 นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือสาขาวิชาจะมีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม   
            คณะหรือ ภาควิชาใหมของนักศึกษาจะโอนผลการศึกษาเดิมมาท้ังหมด โดยไม 
            เปล่ียนแปลงและการคํานวณแตมระดับเฉล่ียสะสม ใหนําผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชา    
            มาใชในการคํานวณดวย แตการคิดหนวยกิตสะสม ตามหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวย    
            กิต ของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมเทานัน้ 

ขอ 27. การโอนและเกณฑในการเทียบโอนรายวิชานักศึกษา 
การเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ การใหหนวยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบใหเปนไปตาม
ประกาศ มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 

 
หมวดท่ี 7 

การสอบประมวลความรู  และ การสอบวัดคุณสมบตั ิ
ขอ 28. คุณสมบัตขิองผูสมัครสอบประมวลความรู 

28.1 ศึกษาและสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด 
28.2 ไดแตมระดับข้ันเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 
28.3 มีความประพฤติดี ไมไดอยูในระหวางการถูกลงโทษเน่ืองจากผิดวนิัยนักศึกษา 

ขอ 29. การเปดสอบประมวลความรู 
29.1 การสอบประมวลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ซ่ึง  
              แตละหลักสูตรอาจจะกําหนดใหมีการสอบท้ัง 2 ประเภทได แตจะตองมีการสอบ  
              ขอเขียนดวยเสมอจะมีเฉพาะการสอบปากเปลาอยางเดยีวไมได               
29.2       ใหแตละหลักสูตรเปนผูกําหนดรายละเอียดการสอบและจํานวนคร้ังในการสอบตอป 
               แตตองสอบไมเกินภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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29.3 ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการในการสอบประมวลความรูแตละคร้ังโดยมี 
               คุณสมบัติตามความในขอ 18 
29.4 ผลการสอบประมวลความรูคือ S (ผาน) หรือ U (ไมผาน) นักศึกษาตองสอบประมวล 
              ความรูใหได ระดับ S ภายใน 2 คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

             ขอ 30.   การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
                            30.1    การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ซ่ึงแต 

           ละหลักสูตรอาจจะกาํหนดใหสอบท้ัง 2 ประเภทได แตตองมีการสอบขอเขียนดวย 
           เสมอจะมีเฉพาะปากเปลาอยางเดียวไมได ท้ังนีห้ลักเกณฑการสอบใหเปนไปตาม 
           เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑของแตละหลักสูตร 
30.2   ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการในการสอบวัดคุณสมบัติแตละคร้ังโดยมี 

             คุณสมบัติตามความในขอ 19 
30.3    นักศึกษาตองสอบวดัคุณสมบัติใหไดระดับ S (ผาน) ภายใน 3 ป มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือ 
           ออกจากทะเบียนนกัศึกษา ท้ังนีใ้หเปนไปตามกําหนดเงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติ     
           ของแตละหลักสูตร    
 

                                                    หมวดท่ี 8 
การทําวิทยานพินธ 

ขอ 31. ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ  
31.1 การทําวิทยานพินธ  

   31.1.1  การเสนอเคาโครงวิทยานพินธ 
                                                  31.1.1.1    นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีตองทําวิทยานิพนธ ตองไดรับ    
                                                                   อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานพินธไมนอยกวา 1                 
                                                                    ภาคการศึกษา 
                                                  31.1.1.2    นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานพินธ) และ 
                                                                   แบบ 2 (เรียนรายวิชาตามหลักสูตรและทําวทิยานิพนธ) โดย       
                                                                   นักศึกษาระดับปริญญาเอกท้ัง แบบ 1 และ  แบบ 2  ตองสอบวัด   
                                                                   คุณสมบัติใหผานกอนท่ีจะเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ ท้ังนี้ตองไดรับ  
                                                                   อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานพินธไมนอยกวา 2       
                                                                   และ 1 ป ตามลําดับ 

30.1.2   การเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองปรึกษาอาจารยท่ี     
               ปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อกําหนดหัวเร่ืองและเคา    
             โครงวิทยานพินธ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหยืน่เคาโครงวิทยานพินธ   
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            นั้น  จาํนวน 1 ชุด ตอคณบดีบัณฑติวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหนา  
               หลักสูตร (หัวหนาสาขาวิชา และคณบด)ี 
31.1.3 การเปล่ียนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธ การขอเปล่ียนแปลงหัวเร่ือง และเคา

โครง วิทยานพินธใหม นักศึกษาจะดําเนนิการเชนเดียวกับ ขอ 31.1.2 โดย นับ
เวลา  ตามขอ 31.1.1 จากวนัท่ีไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธฉบับ ลาสุด 

31.1.4 การสงรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองสงรายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
พิจารณา วิเคราะห วิจารณ และเสนอแนะการแกปญหา และการดําเนนิงาน
ตอไป โดยใหอยูในระยะเวลาในการสงรายงานตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานพินธกาํหนด เม่ือขอพิจารณาอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ และเม่ือ
ผลงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธกาวหนาไปมากแลว จําเปนจะตองจัดใหมีการ
สัมมนาวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานพินธแกผูสนใจเขารวมสัมมนาดวย 2 ระยะดวยกัน คือ 

31.1.4.1 การสัมมนาเคาโครงวิทยานพินธ เพื่อใหเกดิความถูกตอง และ
เหมาะสมกับหลักการวจิัย 

31.1.4.2 การสัมมนาความกาวหนาผลงานวิจยัวิทยานิพนธ 
31.1.5 การเขียน และเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมือการ

จัดทําวิทยานพินธของบัณฑิตวิทยาลัย 
31.2 การสอบวิทยานิพนธ 

31.2.1 การขอสอบวิทยานิพนธ 
นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบวิทยานพินธพรอมกับวิทยานพินธฉบับสอบ 

                                                   จํานวนเทากับจํานวนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                   ทําการตรวจสอบ และสงใหท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ อานลวงหนาเปนเวลา 7 วัน  
                                                   สําหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 14 วัน สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก กอนทํา  
                                                   การสอบวิทยานิพนธตอไป 

31.2.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามขอ 17 ของ
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่ทําการ
สอบวิทยานิพนธ อนึ่งการกาํหนดวันสอบวิทยานพินธของนักศึกษาปริญญา
เอก นั้น ควรจะกระทําภายหลังไดมีการตีพมิพเผยแพรผลงานวิจยัวิทยานิพนธ
ในวารสารระดับนานาชาติแลวอยางนอย 1 เร่ือง 
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31.2.3 กําหนดการสอบวิทยานพินธ 
                                                   บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีสอบใหผูสนใจได 
                                                   ทราบโดยทั่วกัน 

31.2.4 การแกไขวิทยานิพนธ และการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานพินธอาจจะเสนอการแกไขวทิยานิพนธไมวาในกรณใีด ๆ 
นักศึกษาจะตองแกไขใหถูกตองตามมติ และเสนอใหคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานพินธใหความเห็นชอบตอไป สําหรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณนั้น
จะตองมีลายมือช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธครบถวนทุกคน จํานวน 
7 เลม  

31.2.5 ผลงานวิทยานพินธในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพทางวชิาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพ
ในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง 
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น หรือตาม
เกณฑท่ีหลักสูตรกําหนดไว  ท้ังนี้ตองไมตํ่ากวาเกณฑดังกลาวขางตน 

31.2.6 การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ 
ปริญญาเอก ตามขอ 31.2.5  ถือเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา 

31.2.7 การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา และวิทยานิพนธ นักศึกษาท่ีทําการสอบ
วิทยานพินธแลว แตยังไมสงวิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณภายในวันอนมัุติผล
ประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นกัศึกษา
จะตองรักษาสภาพนักศึกษาไวจนกวาจะสําเร็จการศึกษา สําหรับวิทยานิพนธท่ี
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลวจะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณได  

หมวดท่ี 9 
การใหปริญญา 

ขอ 32. การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  
32.1 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

    32.1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ และสอบผาน 
                 วิทยานิพนธ (ถามี) รวมท้ังเกณฑอ่ืน ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและ    
                 ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
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32.1.2   ไดแตมระดับข้ันเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
32.1.3   ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับ 
              ปริญญาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
32.1.4 ไดดําเนนิการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ 33. การอนุมัติใหปริญญา 
เม่ือส้ินภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ตามขอ 

                           32.1 เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวทิยาลัย  
 

หมวดท่ี 10 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 34. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีจะตองมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมิไดกําหนดไว
ในขอบังคับนี้ หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดใน
ขอบังคับนี้เปนกรณีพเิศษ เพื่อใหการดําเนินการจดัการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวนิจิฉัยส่ังการ และปฏิบัติตามท่ีเหน็สมควร
และใหถือเปนท่ีสุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  

 

ท้ังนี้ ใหใชขอบังคับนี้ต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2549 
 
 
 

พลอากาศตรี  
(กําธน   สินธวานนท) 

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 


