
 
 

(สําเนา) 
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 ไวดังน้ี 

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

ขอ 2. ใหใชขอบังคับน้ี สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบ มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 บรรดา

ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือประกาศ อันใดที่มีอยูกอนระเบียบน้ี หรือขัดแยงกับขอบังคับน้ี 
ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

ขอ 4. ในขอบังคับน้ี เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอื่น  
   "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง  มหาวิทยาลัยรังสิต  
   "บัณฑิตวิทยาลัย"  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต  
   "หัวหนาหลักสูตร"  หมายถึง  หัวหนาหลักสูตรของสาขาวชิา  
"คณะกรรมการหลักสูตร"   หมายถึง              คณะกรรมการดําเนินการบริหารหลักสูตร 
                                                                       สาขาวิชา 

 
หมวดที่ 1 

ระบบการจัดการศึกษา 
ขอ 5. การจัดการศึกษา  

5.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการ ระหวางคณะและ
ภาควิชาตาง ๆ คณะหรือภาควิชาใดมีหนาที่เก่ียวกับวิชาการดานใด มหาวิทยาลัยจะ
สงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย  

5.2 มหาวิทยาลัย ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ระบบไตรภาค และระบบ Module 
การศึกษาในระบบทวภิาค แบงเวลาการศึกษาในปหน่ึงๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติคือ
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ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มรีะยะเวลาการศึกษาแตละภาคไมนอยกวา 15 
สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห ทั้งน้ี ตองมี
ช่ัวโมงการสอนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาค
การศึกษาที่ไมบังคับ  

การศึกษาในระบบไตรภาคแบงเวลาการศึกษาในปหน่ึง ๆ เปน 3 ภาคการศึกษา
ปกติซ่ึงเปนภาคการศึกษาที่บงัคับ มีระยะเวลาในแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา 12 
สัปดาห และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาพิเศษเพิ่มไดอีก ซ่ึงเปนภาคการศึกษาไม
บังคับ โดยใชระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  ทั้งน้ี ตองมีชั่วโมงการสอน
ของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษเปนภาคการศึกษาท่ีไม
บังคับ 

การศึกษาระบบ Module มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดไวในแตละ
หลักสูตร 

5.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิต โดยมีวิธีการ
กําหนดหนวยกิต ดังน้ี  
5.3.1 การศึกษาที่เปนภาคทฤษฎี ระบบทวภิาคใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา

ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต  

5.3.2 การศึกษาที่เปนภาคปฏิบัติ ระบบทวภิาคใชเวลาฝก หรือทดลองไมนอยกวา 
30 ชั่วโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 24 ชั่วโมง  ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกต ิใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

5.3.3 การศึกษาที่เปนการฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม หรือการฝกอ่ืน ๆ ระบบ
ทวิภาคใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง  และระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 
ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเทา ใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

5.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดก็ตามที่ไดรับมอบหมาย ระบบ
ทวิภาคใชเวลาทําโครงงานหรือทํากิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง และ
ระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศกึษาปกติ ให
นับเปนหน่ึงหนวยกิต 

5.3.5 การคนควาอิสระ เปนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเอง
เปนหลัก โดยมีอาจารยประจํารายวิชาเปนผูใหคําปรึกษา ใชเวลาศึกษาคนควา
ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง และระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ชั่วโมง ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทา ทั้งในหองปฏิบัติการและนอกหองเรียน ให
นับเปนหน่ึงหนวยกิต 



 

3 

5.3.6 วิทยานิพนธ ระบบทวภิาคใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง และ
ระบบไตรภาคไมนอยกวา 36 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศกึษา ใหนับเปน
หน่ึงหนวยกิต 

5.3.7 การศึกษาในระบบ Module ตองใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอหน่ึง
หนวยกิต 

5.3.8 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากรายวิชาปกติอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลัยอาจกาํหนดหนวยกิต โดยใชหลักเกณฑอ่ืนไดตามความ
เหมาะสม 

5.4 จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสม เพ่ือใหครบตามความตองการของหลักสูตรของ
แตละสาขาวิชา เรียกวา หนวยกิตสะสม 

ขอ 6. โครงสรางหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองมี

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิตในระบบทวิภาค และไมนอย
กวา 30 หนวยกิตในระบบไตรภาค 

6.2 หลักสูตรปริญญาโท 
6.2.1 หลักสูตรปริญญาโท ประกอบดวย การศึกษารายวิชา และการทาํวิทยานิพนธ 

ยกเวนหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันกําหนดไวเปนอยางอื่น 
6.2.2 สําหรับหลักสูตรในระบบทวิภาค ตองมีจาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  สําหรับแผนการศึกษาที่ตองทาํวิทยานิพนธ (แผน 
ก) เปนแผนการศึกษาที่เนนการวจิัยโดยมีการทาํวิทยานิพนธ  โดย แบบ ก 1 
ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต หรือ แบบ ก 2 
ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต สําหรับแผนการ
ศึกษาที่ไมตองทําวิทยานิพนธ (แผน ข) ตองมีการศึกษาคนควาอิสระไมนอย
กวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต และสอบประมวลความรู 
  สําหรับหลักสูตรระบบไตรภาค จาํนวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 45 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษาที่ตองทํา
วิทยานิพนธ (แผน ก) แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอย
กวา 45 หนวยกิต แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 15 หนวยกิต  สําหรับ
แผนการศึกษาท่ีไมตองทําวทิยานิพนธ (แผน ข)  จะตองมีการศึกษาคนควา
อิสระไมนอยกวา 4 หนวยกิต และไมเกิน 8 หนวยกิต และสอบประมวล
ความรู 
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6.2.3 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
6.3.1 หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบดวย การทําวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชา 

ยกเวนหลักสูตรของสาขาวิชาน้ัน กําหนดไวเปนอยางอื่น 
6.3.1.1 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่

กอใหเกิดความรูใหม มหาวทิยาลัยอาจกําหนดใหศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
การศึกษาตาม แบบ 1 มี 2 แบบ คือ  

 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทาํวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ 
หลักสูตรไตรภาคจะตองทาํวิทยานิพนธไมนอยกวา 60
หนวยกิต 

 แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทาํวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต  และ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทาํวิทยานิพนธไมนอยกวา 90
หนวยกิต  

ทั้งน้ี วิทยานิพนธตามแบบ 1.1  และ แบบ 1.2  จะตองมีคุณภาพและ 
 มาตรฐานเดียวกัน  

6.3.1.2 แบบ 2  เปนแผนการศึกษาทีเ่นนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่
มีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาตามแบบ 2  มี 2 แบบ คือ  

  แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทาํวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต  สําหรับ
หลักสูตรไตรภาคจะตองทาํวิทยานิพนธไมนอยกวา 45 
หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรทวิภาค
จะตองทาํวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต สําหรับ
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หลักสูตรไตรภาคจะตองทาํวิทยานิพนธไมนอยกวา 60 
หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ ตามแบบ 2.1  และ แบบ 2.2  จะตองมคีุณภาพ 
                                                      และมาตรฐานเดียวกัน 

6.3.2 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ 7. ระยะเวลาการศึกษา  
7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ และประกาศนียบัตรช้ันสูง ใชเวลาศกึษาไมเกิน 3 ป

การศึกษา 
7.2 หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษา

แรกที่เขาศึกษาในหลักสูตร 
7.3 หลักสูตรปริญญาเอก สําหรับผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศกึษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูสําเร็จขั้นปริญญาโทแลว
เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศกึษาไมเกิน 6 ปการศึกษา นับจากภาค
การศึกษาแรกที่เขาศึกษาในหลักสูตร 

 
หมวดที่ 2 

การรับเขาศึกษา 
ขอ 8. คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษา 

8.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติ
อื่นตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 

8.2 ไมเคยตองโทษตามคาํพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ  

8.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย  
8.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ  

ขอ 9. การพิจารณารบัเขาศึกษา  
9.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดจํานวนนักศึกษาทีจ่ะรับในแตละสาขาวิชา และแตละป 
9.2 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 8 เขาเปนนักศึกษา

โดยมีการทดสอบความรู ซ่ึงอาจเปนการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่นใด
ตามที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผล
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สมบูรณเมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ
ที่กําหนดไว 

9.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีพ้ืนความรูไมตํ่ากวาปริญญาตรี เขามาทดลอง
ศึกษาในภาคการศึกษาแรก โดยมีเงื่อนไขวา ภาคการศึกษาแรกจะตองสอบใหไดแตม
ระดับขั้นเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได  

9.4 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับผูมีพ้ืนความรูไมต่ํากวาปริญญาตรี เขาศกึษาหรือวิจัย
โดยไมรับปริญญาไดเปนกรณีพิเศษ 

ขอ 10. ประเภทของนักศึกษา 
10.1 นักศึกษาสามญั คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลยัรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.2  
10.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บคุคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.3 และ

หากไมสามารถปฏิบัติตามเงือ่นไขที่กําหนดจะตองพนสภาพจากการเปนนักศึกษา  
10.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.4  

 
หมวดที่ 3 

คณาจารยและกรรมการควบคุมการศึกษา 
ขอ 11. คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย 

คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลยั จะตองไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ตามคาํแนะนําของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยแบงเปน 2 ประเภท คือ อาจารยประจํา และ อาจารยพิเศษ 
มีหนาที่ใหคําปรึกษา สอน สอบ และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  

11.1 อาจารยประจาํ คือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
11.1.1 อาจารยประจาํหลักสูตรปริญญาโท มีคุณสมบัติอยางหน่ึง อยางใด ดังน้ี 

ก.  มีคณุวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือ 
ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

11.1.2 อาจารยประจาํหลักสูตรปริญญาเอก มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังน้ี 
ก. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน และมีผลงานวิจัย

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา หรือ 
ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

11.2 อาจารยพิเศษ คือ ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยปฏิบัติงานบางเวลา มีคุณสมบัติดังน้ี 
11.2.1 อาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตรปริญญาโท คือผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 11.1.1 
11.2.2 อาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตรปริญญาเอก คือผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 11.1.2 
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             ขอ 12. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจาํหลักสูตร มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
12.1   ปริญญาโท 

  อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง     
  วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกัน จํานวน    
   อยางนอย 3 คน 

12.2    ปริญญาเอก 
   อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง      
  วิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวชิาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวนอยาง      
  นอย 3 คน 

 ขอ 13. อาจารยท่ีปรึกษา 
  อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยประจาํที่ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการหลักสูตรใหทําหนาที่ แนะนาํ ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการจัดแผนการเรียน และ
เรื่องอื่น ๆ 
 ขอ 14. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                                
  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ขอ 15. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   
  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย อาจารยประจาํและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว ตองมคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวชิาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ขอ 16. อาจารยผูสอน  
  อาจารยผูสอนระดับปริญญาโทตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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ไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณดานการสอน
และการทาํวิจยัท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา สําหรับระดับปริญญาเอก อาจารยผูสอนตองเปน
อาจารยประจาํหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวชิาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
และการทาํวิจยัท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
 ขอ 17. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนาํ
ของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาที่ใหคําปรึกษา และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคน และ
การสอบวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองประกอบดวย 

17.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจาํบัณฑิตวทิยาลัยและอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกอยางนอย 1 คนรวมเปน 3 คนสําหรับวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท 

17.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยประจาํบัณฑิตวิทยาลัย 3 คน และอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกอยางนอย 1 คน รวมเปน 5 คน สําหรับ
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

 ขอ 18. คณะกรรมการสอบประมวลความรู 
  คณะกรรมการสอบประมวลความรู คือผูท่ีไดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําแนะนาํ
ของคณะกรรมการหลักสูตร (องคประกอบของคณะกรรมการเชนเดียวกับขอ 17.1) ทําหนาที่ดําเนินการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ของนักศึกษา 
 ขอ 19.  คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 
  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คือผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนาํ
ของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาที่ดําเนินการสอบและตัดสินการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา โดย
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองประกอบดวยอาจารยประจาํบณัฑิตวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชาไม
นอยกวา 3 คน โดยประธานคณะกรรมการตองเปนอาจารยประจําบณัฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ีอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในสาขาวิชาน้ันทําหนาท่ีรวมเปนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติไดไมเกิน 1 คน กรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   กลาวคือ ตองมีวฒุิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาที่สัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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หมวดที่ 4 
การลงทะเบียนเรียน การเพิม่และเพิกถอนรายวิชา 

ขอ 20. การลงทะเบียนเรียน  
20.1      ผูที่จะลงทะเบียนเรียนไดจะตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลวเทาน้ัน  
20.2 การกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาให    
              เปนไปตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
20.3 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนด 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาค  
              การศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาพิเศษ จะหมดสิทธิ์ในการ   
              ลงทะเบียนเรียน สําหรับภาคการศกึษานั้น  
20.4 คณะและภาควิชาสามารถกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนของแตละวชิา เพ่ือให   
              นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข    
              ใหถือเปนโมฆะในรายวิชาน้ัน 
20.5 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียน จะตองขอลาพักการศึกษา    
               ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษานั้น หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวทิยาลัย 
               จะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 
20.6 การลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
20.7 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง และดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียม   
               และหน้ีสินตางๆ (ถามี) ตามประกาศของมหาวทิยาลัย  
20.8 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียน  

20.8.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูงในระบบ
ทวิภาคนักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และ
ไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตรในระบบไตรภาคนักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรายวิชาไมต่าํกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต 

20.8.2 ระดับปริญญาโทหลักสูตรในระบบทวิภาค นักศึกษาตองลงทะเบียน
รายวิชาไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตร
ในระบบไตรภาคนักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมตํ่ากวา 6 หนวย      
กิต และไมเกิน 18 หนวยกิต 

20.8.3 ระดับปริญญาเอกหลักสูตรในระบบทวิภาค นักศึกษาตองลงทะเบียน 
              รายวชิาไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต และหลักสูตร  
              ในระบบไตรภาค นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมต่ํากวา 6    
               หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต 
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20.9 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมาก หรือ นอยกวาที่กําหนดไวใน ขอ   
20.8.2 และ ขอ 20.8.3  ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหลักสูตรและไดรับ   
อนุมัติจากคณบดี เวนแตในภาคการศึกษาสุดทาย ที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียน โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมถึงเกณฑ
ข้ันต่ําตามขอ 20.8.1 และ ขอ 20.8.2 ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติได 

20.10 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง   
               หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได  

ขอ 21. การเพิ่ม และการเพิกถอนรายวิชา  
21.1 การลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  
              ปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยที่  
              ปรึกษา  
21.2 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา   
             โดยใหมีผล ดังน้ี  

21.2.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวชิาน้ันจะไมปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 

21.2.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 10 สัปดาห 
หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
โดยจะไดสัญลักษณ W  

21.2.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ 21.2.2 
แลวนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไมได  

21.3 การขอคืนคาหนวยกิต จากการถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหเปนไป ดังน้ี  
21.3.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ นักศึกษาจะ

ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละแปดสิบ  
21.3.2 ถาถอนภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ นักศึกษาจะ

ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละหกสิบ  
21.3.3 ถาถอนภายใน 4 สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ นักศึกษาจะ

ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละส่ีสิบ  
21.3.4 ถาถอนภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ นักศึกษาจะ

ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละย่ีสิบ  
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21.3.5 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 5 สัปดาหแรก และการเพิกถอนรายวิชาใน
ภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน 

21.3.6  นักศึกษาจะไดรับคืนคาหนวยกิตเต็มจํานวน สําหรับรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 

21.3.7 การขอคืนคาหนวยกิตตองกระทาํภายในปการศึกษา (ปงบประมาณ) 
ที่มีการถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกิดขึ้น  

21.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมจนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา หรือการถอนการ     
              ลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่ระบุไวในขอ 20.8.1  ขอ 20.8.2    
              และขอ 20.8.3 จะทาํมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 5 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

ขอ 22. การวัดและประเมินผล  
22.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน   
              เรียน การวัดผลและ ประเมินผล อาจกระทาํโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่    
              รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 
22.2 การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่    
              คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด 
22.3 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบ    
               ของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชาน้ัน จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารย  
               ผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติ  
               เปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบน้ัน เน่ืองจากเหตุอัน  
              จะโทษนักศึกษาผูน้ันมิได 
22.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ     
              เปนหนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตอง   
              เปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 
 
 
 



 

12 

22.5 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter       
              Grades) ที่มีคาระดับขั้น (Numeric Grades) และ สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ ดังตอไปนี้ 

22.5.1 ระดับขั้นมี 6 ระดับดังตอไปน้ี  
ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น(ตอหน่ึงหนวยกิต) 

           A           ดีเยี่ยม            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 มีความหมายดังน้ี  

S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปน
หนวยกิตสะสมได  

U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับ

การอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน
ตามความในขอ 21.2.2 แหงขอบังคับน้ี หรือเมื่อไดรับการ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา 

I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน 
โดยความเห็นชอบของหัวหนาหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชา
น้ันเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวกอน เน่ืองจาก
นักศึกษายังปฏิบตัิงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชา
น้ันยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชาน้ัน เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายใน
เวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือ
ภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันอาจอนุญาตใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งน้ีไมเกิน 2 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไม
สามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปน
ระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 
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IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชาน้ันยังไมส้ินสุด การให สัญลักษณ IP จะ
กระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงาน
ตอเน่ืองกันมากกวาหน่ึงภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชาน้ันส้ินสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับขั้น หรือ สัญลักษณ 
S หรือ U ตามแตกรณี 
 

 
22.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาที่ไดระดับขั้นต้ังแต B ขึ้นไป หรือได      
              สัญลักษณ S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาที่มีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอื่น  
              การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเปนโมฆะ 
22.7 การนับหนวยกิต 
           22.7.1  ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่มกีารลงทะเบียนตามหลักสูตรและมี  

                                                   การประเมนิผลเปนสัญลักษณที่มีคาระดับขั้น 
22.7.2 สําหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปน 

สัญลักษณที่มีคาระดับขั้น ใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชาน้ันรวมในหนวยกิต
สะสม แตไมตองนํามาคาํนวณแตมระดับข้ัน 

22.7.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหน่ึงคร้ัง ใหนับหนวยกิตของ
รายวิชาน้ันเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจาก
การวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

       22.8        เมื่อส้ินภาคการศึกษาหนึ่งๆ  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคน 
              ที่ไดลงทะเบียนเรียนโดยจะคํานวณแตมระดับข้ันเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) 
              ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

22.8.1 แตมระดับขั้นของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจาํนวนหนวยกิต 
                                                   ของรายวิชาน้ันกับคาระดับข้ันที่ไดจากการประเมินผลรายวิชาน้ัน  

22.8.2 แตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) คือ คา
ผลรวมของแตมระดับข้ันของทุกรายวิชาทีไ่ดศึกษามาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเปนระดับขั้น และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกวาหน่ึง
ครั้งก็ใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตทุกคร้ังมาคาํนวณแตมระดับข้ันเฉลี่ย
สะสมดวย 



 

14 

22.8.3 การคํานวณแตมระดับขั้นเฉลี่ย ใหคํานวณเปนคาที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง
โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3 

22.8.4 ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวชิาที่มีการวัดและประเมินผลเปน
ระดับขั้น ใหรอการคํานวณแตมระดับข้ันเฉล่ียไวกอน จนกวาสัญลักษณ I จะ
เปล่ียนเปนอยางอ่ืน  

22.8.5 ใหนําเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตเทาน้ันมาคาํนวณแตมระดับ
ขั้นเฉล่ียสะสม  

22.9 การทุจริตในการวัดผล เมื่อมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจรติในการวัดผล เชน การ  
              สอบรายวิชาใดใหลงโทษโดยปรับตกวิชาท่ีทุจริตและใหพักการศึกษาไมนอยกวา   
              หน่ึงภาคการศึกษา หรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี 

ขอ 23. สถานภาพนักศึกษา 
23.1 มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาสามัญแตละคนมาพิจารณา เพ่ือจําแนก  
              สถานภาพในทุกภาคการศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไมครบ   
              สองภาคการศึกษา ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาจาํแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อส้ินภาค  
              สอง ทั้งน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีไดลาพักหรือถูกใหพัก 
23.2 นักศึกษาสามญัมีสถานภาพจําแนกไดดังน้ี 

23.2.1 นักศึกษาปกติ ไดแก นักศึกษาสามัญท่ีสอบไดแตมระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือนักศึกษาที่ไดรับการประเมินผล
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 นักศึกษาอยูในสภาพรอพินิจสามภาคการศึกษาติดตอกัน 
24.3 สอบประมวลความรูไมผานภายใน 2 คร้ัง 
24.4 สอบวัดคุณสมบัติไมผานภายใน 3  ป 
24.5 สอบวิทยานิพนธไมผานภายใน 2 ครั้ง 
24.6 นักศึกษาปกติ ท่ีไมไดรักษาสถานภาพเปนเวลา 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน 
24.7 ไมสามารถศึกษาสาํเร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดไวในขอ 7 
24.8 ถูกใหออกหรือไลออก เน่ืองจากตองโทษทางวินัย 
24.9 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกต ิโดยมิไดรับ    
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              การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
24.10 ลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน โดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต    
              วิทยาลัย 
24.11 ตายหรือลาออก 
24.12 ศึกษาสาํเร็จตามหลักสูตร 
24.13 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญา 
24.14 คณะกรรมการแพทยซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดีวินิจฉัยวาปวยและคณะกรรมการ 
              บัณฑิตวิทยาลัย เห็นเปนเอกฉันทวาโรคน้ันเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือเปน    
              อันตรายตอผูอ่ืน 

ขอ 25. การลาพักการศึกษา 
25.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว เปน    
              การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยท่ีรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดใน    
               การศึกษาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
25.2 ในการขอลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาเขียนคํารองถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผาน  
               หัวหนาหลักสูตรพรอมแสดงเหตุผลความจาํเปนประกอบการพิจารณา เพ่ือใหคณบดี 
               พิจารณาอนุมัติ หรือใหคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลัยวินิจฉัยตอไป 
25.3 การลาพักการศึกษา จะลาพกัเกินสองภาคการศึกษาปกตติิดตอกันไมได 
25.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก  
               การศึกษาไมได เวนแตกรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกอง 
              ประจาํการและหรือไดรับทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
25.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 25.3 และขอ 25.4 ตอง  
              ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
25.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาทีไ่ดรับการอนุมัติ  
              ใหลาพักตามอัตราทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียน   
              ไปกอนแลว  
25.7 คณะกรรมการแพทยซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งวนิิจฉัยวาปวยและคณะกรรมการประจาํ  
              บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอ   
              ผูอื่น คณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหนักศึกษาผูน้ันลาพักการศึกษาเพื่อ   
              รับการบําบัดรักษา 
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หมวดที่ 6 
การเทียบโอนหนวยกิต 

ขอ 26. การยายคณะและการยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 
26.1 การยายคณะและสาขาวิชาภายในคณะตองไดความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ 
            หัวหนาหลักสูตรของสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย    
            นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือสาขาวิชาตองไดศึกษาอยูในคณะหรือในหลักสูตร           
            สาขาวชิาเดิมไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก    
            หรือถูกใหพักการศึกษา 
26.2 การยายคณะหรือสาขาวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนหมดกําหนดการ   
            ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาทีจ่ะเริ่มเรียนในหลักสูตรวิชาใหม 
26.3 นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือสาขาวิชาจะมีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม   
            คณะหรือ ภาควิชาใหมของนักศึกษาจะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยไม 
            เปลี่ยนแปลงและการคํานวณแตมระดับเฉลี่ยสะสม ใหนําผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชา    
            มาใชในการคํานวณดวย แตการคิดหนวยกิตสะสม ตามหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวย    
            กิต ของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวชิาใหมเทาน้ัน 

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

 
หมวดที่ 7 

การสอบประมวลความรู  และ การสอบวดัคุณสมบัติ 
ขอ 28. คุณสมบัติของผูสมัครสอบประมวลความรู 

28.1 ศึกษาและสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่แตละหลักสูตรกําหนด 
28.2 ไดแตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 
28.3 มีความประพฤติดี ไมไดอยูในระหวางการถูกลงโทษเนื่องจากผิดวินัยนักศึกษา 

ขอ 29. การเปดสอบประมวลความรู 
29.1 การสอบประมวลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ซ่ึง  
              แตละหลักสูตรอาจจะกําหนดใหมีการสอบทั้ง 2 ประเภทได แตจะตองมีการสอบ  
              ขอเขียนดวยเสมอจะมีเฉพาะการสอบปากเปลาอยางเดียวไมได               
29.2       ใหแตละหลักสูตรเปนผูกําหนดรายละเอียดการสอบและจาํนวนครั้งในการสอบตอป 
               แตตองสอบไมเกินภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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29.3 ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการในการสอบประมวลความรูแตละครั้งโดยมี 
               คุณสมบัติตามความในขอ 18 
29.4 ผลการสอบประมวลความรูคือ S (ผาน) หรือ U (ไมผาน) นักศึกษาตองสอบประมวล 
              ความรูใหได ระดับ S ภายใน 2 คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

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

           ละหลักสูตรอาจจะกําหนดใหสอบท้ัง 2 ประเภทได แตตองมีการสอบขอเขียนดวย 
           เสมอจะมีเฉพาะปากเปลาอยางเดียวไมได ทั้งน้ีหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตาม 
           เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑของแตละหลักสูตร 
30.2   ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการในการสอบวัดคุณสมบัติแตละครั้งโดยมี 

             คุณสมบัติตามความในขอ 19 
30.3    นักศึกษาตองสอบวดัคุณสมบัติใหไดระดับ S (ผาน) ภายใน 3 ป มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อ 
           ออกจากทะเบียนนักศึกษา ทั้งน้ีใหเปนไปตามกําหนดเงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัต ิ    
           ของแตละหลักสูตร    
 
                                                    หมวดที่ 8 

การทําวิทยานิพนธ 
ขอ 31. ข้ันตอนการเสนอวิทยานิพนธ  

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 (เรียนรายวิชาตามหลักสูตรและทําวทิยานิพนธ) โดย       
                                                                   นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง แบบ 1 และ  แบบ 2  ตองสอบวัด   
                                                                   คุณสมบัติใหผานกอนที่จะเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ ทั้งน้ีตองไดรับ  
                                                                   อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 2       
                                                                   และ 1 ป ตามลําดับ 

30.1.2   การเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองปรึกษาอาจารยที่     
               ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือกําหนดหัวเรื่องและเคา    
             โครงวิทยานิพนธ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหย่ืนเคาโครงวิทยานิพนธ   
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            น้ัน  จํานวน 1 ชุด ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหนา  
               หลักสูตร (หัวหนาสาขาวิชา และคณบดี) 
31.1.3 การเปลี่ยนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธ การขอเปลี่ยนแปลงหัวเร่ือง และเคา

โครง วิทยานิพนธใหม นักศึกษาจะดําเนนิการเชนเดียวกับ 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
วิทยานิพนธกําหนด เมื่อขอพิจารณาอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ และเมื่อ
ผลงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธกาวหนาไปมากแลว จาํเปนจะตองจัดใหมีการ
สัมมนาวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแกผูสนใจเขารวมสัมมนาดวย 2 ระยะดวยกัน คือ 

31.1.4.1 การสัมมนาเคาโครงวิทยานิพนธ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง และ
เหมาะสมกับหลักการวิจัย 

31.1.4.2 การสัมมนาความกาวหนาผลงานวิจัยวิทยานิพนธ 
31.1.5 การเขียน และเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมือการ

จัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
31.2 การสอบวิทยานิพนธ 

31.2.1 การขอสอบวิทยานิพนธ 
นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธพรอมกับวิทยานิพนธฉบับสอบ 

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

31.2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตามขอ 17 ของ
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือทําการ
สอบวิทยานิพนธ อน่ึงการกําหนดวันสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
เอก น้ัน ควรจะกระทําภายหลังไดมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยวิทยานิพนธ
ในวารสารระดับนานาชาตแิลวอยางนอย 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 สําหรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณน้ัน
จะตองมีลายมือชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธครบถวนทุกคน จํานวน 
7 เลม  

31.2.5 ผลงานวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพทางวชิาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการตีพิมพ
ในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน หรือตาม
เกณฑที่หลักสูตรกําหนดไว  ทั้งน้ีตองไมต่ํากวาเกณฑดังกลาวขางตน 

31.2.6 การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ 
ปริญญาเอก ตามขอ 31.2.5  ถือเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษา 

31.2.7 การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา และวิทยานิพนธ นักศึกษาที่ทาํการสอบ
วิทยานิพนธแลว แตยังไมสงวิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณภายในวันอนุมัติผล
ประจาํภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูน้ันยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะตองรักษาสภาพนักศึกษาไวจนกวาจะสาํเร็จการศึกษา สําหรับวิทยานิพนธที่
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลวจะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณได  

หมวดที่ 9 
การใหปริญญา 

ขอ 32. การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  
32.1 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

    32.1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ และสอบผาน 
                 วิทยานิพนธ (ถามี) รวมทั้งเกณฑอื่น ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและ    
                 ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 
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32.1.2   ไดแตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
32.1.3   ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับ 
              ปริญญาชั่วระยะเวลาหน่ึง 
32.1.4 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ 33. การอนุมัติใหปริญญา 
เมื่อส้ินภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ตามขอ 

                           32.1 เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวทิยาลัย  
 

หมวดที่ 10 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 34. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใด ๆ ที่มิไดกําหนดไว
ในขอบังคับน้ี หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจาํเปนตองผอนผันขอกําหนดใน
ขอบังคับน้ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินิจฉัยส่ังการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
และใหถือเปนที่สุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  

 
ทั้งน้ี ใหใชขอบังคับน้ีต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ประกาศ ณ วนัที่    22   มีนาคม  พ.ศ. 2549 

 
 
 

พลอากาศตรี  
(กําธน   สินธวานนท) 

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 


