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ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
........................................................ 

 

 เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมติของการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต เร่ืองการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ลงวันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ.2556 และ เห็นสมควรวางเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อ 1. หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชา ซึ่งแจ้งไว้เป็น
รายละเอียดใน grad.rsu.ac.th 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นรายละเอียด
ใน grad.rsu.ac.th 

ข้อ 3. .เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชาต้องเข้ารับ
การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ (RSU-test) จากสถาบันภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรังสิต และช าระ
ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 500 บาท  

หรือในกรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของ RSU-Test หรือของ 
RSU2-Test หรือของ TOEFL หรือของ  IELTS หรือของ TOEIC หรือของ CU-TEP ที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวันที่ท าการทดสอบตามใบรายงานคะแนนการทดสอบจนถึงวันที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต อาจใช้แทนผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 ข้อ 4. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
 4.1  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วน และน าส่งพร้อมหลักฐาน
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5 ที่ 

4.1.1 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี  
4.1.2 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต 

 4.2  ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ใบสมัคร 1 ชุดใช้สมัครได้ 1 สาขาวิชา 
 ข้อ 5. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 



 5.1 ใบรายงานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ RSU-Test/ RSU2-Test(จากสถาบันภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรังสิต) หรือใบรายงานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS/ TOEIC/ CEFR/ 
CU-TEP ทั้งนี้  ต้องสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ท าการทดสอบจนถึงวันที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 5.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป 
 5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 5.5 ส าเนาปริญญาบัตร 
 5.6 ส าเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา 
 5.7 ส าเนาพาสปอร์ต กรณีผู้สมัครต่างชาต ิ
 5.8 หนังสือรับรอง 2 ฉบับ 
 5.9 ส าเนาใบเสร็จการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
500 บาทต่อสาขาวิชา อนึ่งค่าธรรมเนียมการสมัคร มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น กรณีที่ผู้สมัครมิได้เข้า
ทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนหลักฐานและ
เอกสารการสมัครทั้งหมดที่รับไว้ 
 ข้อ 6. การพิจารณาใบสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด  รวมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนที่จะยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อด าเนินการต่อไป และเมื่อยื่น 
ใบสมัครแล้วผู้สมัครไม่สามารถท าการเปลี่ยนสาขาวิชา 

6.2 กรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ครบถ้วน ผู้สมัครต้องยื่นใบรับรองการส าเร็จ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

6.3 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  เช่น ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา เป็นต้น 
ให้ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จะไม่รับผิดชอบหากผู้สมัครกรอกข้อมูลผิด 

ข้อ 7. การประกาศผล 
7.1 การมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่ได้รับการตรวจสอบใบสมัคร  เอกสารประกอบการสมัคร

ครบถ้วน และได้ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  
7.2 การมีสิทธิเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่หลักสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตที่ผู้สมัครสนใจเข้าศึกษา 
 ข้อ 8. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทุกคน จะต้องรายงานตัวที่หลักสูตรและช าระเงิน
ลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ข้อ 9.  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศนี้ ให้มีผล
บังคับใช้กับการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

 

 
                                                      
 

       (ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 
 

ผลสอบตัง้แต่ 500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผงัแสดงขัน้ตอนการรบัสมคัร และสอบคดัเลือกเข้าศึกษาในหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต 

ผู้สมัครยื่นใบสมัครเข้าศึกษา
พร้อมเอกสารการสมัคร 2 ส่วน 
และจ่ายเงินค่าสมัคร 

เอกสารการสมัครส่วนที่ 1 คือ รูปถ่าย/ส าเนาบัตรประชาชน
หรือบัตรข้าราชการ/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาปริญญา
บัตร/ส าเนาใบรบัรองคะแนนรายวิชา/ส าเนาพาสปอร์ต
(เฉพาะคนต่างชาติ/หนังสือรบัรอง 2ฉบบั 

 

เอกสารการสมัครส่วนที่ 2 คือ ใบรายงานผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษที่จดัสอบโดยสถาบันภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผลทดสอบ TOEFL/ IELTS/ 
TOEIC/ CEFR/ CU-TEP 

บัณฑิตวทิยาลัยรับใบสมัคร
พร้อมเอกสารการสมัคร  

พิจารณาความครบถ้วน
ของเอกสารการสมัคร 

ผู้สมัครมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก บณัฑิตวิทยาลัยเก็บ
เงินค่าสมัคร 500 บาทต่อหนึง่สาขาวิชาและส่ง
เอกสารการสมัครให้หลักสูตร 

หลักสูตรพิจารณาการมีสิทธิเข้าศกึษา 

หลักสูตรส่งผลการพิจารณาพร้อม
เอกสารการสมัครให้บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 
และประกาศผล 

ผู้สมัครมีสิทธิเข้าศึกษา ใหร้ายงานตัวที่หลักสูตร และ
ด าเนินการลงทะเบียน 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 

ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้าศึกษา 
ไม่รับเข้าศึกษา 

รับเข้าศึกษา 


