
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒)  และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์      
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “คณะ”  หมายความว่า  ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นตามกฎกระทรวงและ          
ให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีภารกิจในการจัดการเรียน      
การสอนในระดับปริญญาตรี 
               “คณบดี”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นตามกฎกระทรวง
และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
 



  “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 “อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
   “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง        
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น       
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน  
 “อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าซึ่งคณบดีมอบหมายให้ท าหน้าที่          
ให้ค าแนะน าปรึกษา ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบดูแล
แผนการเรียนของนักศึกษา 
 “อาจารย์ผู้สอน”  หมายความว่า  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 
 ข้อ ๕ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร การวัดผล
การศึกษา  ชื่อปริญญา จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  ชื่อปริญญา  การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรของการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์  ระบบการจัดการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร การวัดผลการศึ กษา     
ชื่อปริญญา จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  ชื่อปริญญา  การประกันคุณภาพของหลักสูตร      
การพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ
นี้ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 
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หมวด ๑ 
การรับเข้าศึกษา 

 
 ข้อ ๗  ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
 (๗.๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 (๗ .๒) หลักสู ตรปริญญาตรี  (ต่ อ เนื่ อง )  จะต้อง เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 
 (๗.๓) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ     
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า        
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด      
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
 (๗.๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 (๗.๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๘ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและช าระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมนี้นักศึกษาต้องน าส่งหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด     
เมื่อนักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนเรียนแล้วจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้ นแต่มหาวิทยาลัย        
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้         
                    หากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข้า     
เป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
         นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนแล้วต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน 
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หมวด ๒ 
การลงทะเบียนเรียน และระยะเวลาการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน         
๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและให้ลงทะเบียนเรียนได้       
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะส าเร็จ
การศึกษาได้ ดังนี้ 
  (๑๐.๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียน      
ไม่เต็มเวลา 
  (๑๐.๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน        
ไม่เต็มเวลา 
  (๑๐.๓) หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐    
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา 
  (๑๐.๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน    
ไม่เต็มเวลา 
  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไป
จากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้อง
เรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 ข้อ ๑๑  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
 (๑๑.๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๑๑.๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
และเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและข้อก าหนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด หากฝ่าฝืนจะถือว่าการ
ลงทะเบียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
 (๑๑.๓) การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน            
ไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน                 
๙ หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ปฏิบัติตามแผนการเรียน           
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น 
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 (๑๑ .๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า          
๒๒ หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต หรือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต สามารถกระท าได้เพียงหนึ่งภาคการศึกษา     
โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     
และมีหน่วยกิตเหลืออยู่ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต หรือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต อาจขออนุมัติคณบดีเป็นการเฉพาะ
รายได้อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
 (๑๑.๕) นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาแล้ว แต่ประกาศ
ภายหลังว่าพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนในภาคการศึกษาก่อน ให้ถือว่าผลการลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ถัดมาเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย  
 (๑๑.๖) ส าหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนและช าระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินหลังวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมเป็นค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ช าระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 (๑๑.๗) หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และประสงค์จะขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาเพ่ือลาพักการศึกษาหรือปรับค่าระดับคะแนน ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้น ายื่นต่อ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น และต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา 
 (๑๑.๘) ให้อธิการบดีมีอ านาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ตาม (๑๑.๖) และ (๑๑.๗) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือ
ระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นก าหนด
ระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่ค้าง
ช าระตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๒ กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีเหตุอันสมควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ การเปิดรายวิชาเพ่ิมหรือปิดรายวิชาใดต้องกระท า
ภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ฤดูร้อน 
 ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑๓.๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาจะต้องสอบ
ได้วิชาบังคับก่อน หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นโมฆะ  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดีก่อนการลงทะเบียนเรียน และจะต้องเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรที่จะส าเร็จการศึกษาใน        
ปีการศึกษานั้น 
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 (๑๓.๒) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคย
ลงทะเบียนเรียนแล้วผลการสอบไม่ผ่าน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ผลการเรียนของรายวิชา
ต่อเนื่องจะไม่เป็นโมฆะ ไม่ว่าผลการเรียนของรายวิชาบังคับก่อนจะสอบผ่านหรือไม่ ให้น าผลการ เรียนของ
รายวิชาที่สอบผ่านมาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ  เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้
ถือปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น 
 (๑๓.๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อน  หาก   
งดเรียนรายวิชาบังคับก่อน จะต้องงดเรียนรายวิชาต่อเนื่องในคราวเดียวกันด้วย หากไม่งดเรียนรายวิชาต่อเนื่อง
จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องนั้นเป็นโมฆะ 
 ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย มี ๒ กรณี ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ประเภทไม่นับหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเพ่ือนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
ดังนี้ 
 (๑๔.๑) การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเพ่ือนับหน่วยกิตในหลักสูตรจะต้องเป็น                  
ไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
              (ก)  เป็นนักศึกษาท่ีประสงค์จะเรียนรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น หรือ
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาส่งนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ืน       
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
              (ข)  รายวิชาที่จะลงเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนจะต้องเทียบได้กับรายวิชาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของ
รายวิชาโดยยึดถือเกณฑ์เนื้อหาและจ านวนหน่วยกิตเป็นหลัก 
 (๑๔.๒) การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับนี้            
และประกาศของมหาวิทยาลัย และระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาประสงค์           
จะลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๕ นักศึกษาอาจขอเพ่ิมหรือถอนรายวิชาได้  โดยต้องด าเนินการดังนี้ 
 (๑๕.๑) การขอเพ่ิมรายวิชา ต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
และสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 (๑๕.๒) การถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้ 
               (ก)  ถ้าถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
               (ข)  ถ้าถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดสองสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน ๑๒ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา    
ซึ่งจะได้รับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ (W) และเมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชาแล้ว นักศึกษาจะถอนการ
ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ 
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             (ค) ถ้าขอถอนรายวิชาเมื่อพ้น ๑๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้น
ก าหนด ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ.(U)                           
ในรายวิชานั้น ๆ  
 (๑๕.๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมจนมีหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนรายวิชาจน
เหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ (๑๑.๓) จะท ามิได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนใน          
ภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

หมวด ๓ 
การลาของนักศึกษา 

 
 ข้อ ๑๖  นักศึกษามีสิทธิลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษาดังนี้ 
 (๑๖.๑)  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไป
แล้วให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏใน     
ใบแสดงผลการศึกษา แต่หากเป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหว่างภาคการศึกษาปกติ 
หรือสัปดาห์ที่ ๖ ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ (W)  
 (๑๖.๒)  ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอลาพักการศึกษาพร้อมกับยื่นค าร้องต่อ
คณบดี  
 (๑๖.๓)  ให้นักศึกษายื่นขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดีได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ  ดังกรณีต่อไปนี้ 
     (ก)  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
     (ข)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
     (ค)  ประสบอุบัติเหตุ ภยันอันตราย หรือเจ็บป่วย จนต้องพักรักษาตัวเกินกว่า      
ร้อยละ ๒๐ ของเวลาศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์ 
     (ง)  มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว         
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
 (๑๖.๔)  ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะ
ลาพักการศึกษาไมไ่ด้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ 
 (๑๖.๕)  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาตามข้อ (๑๖.๓) ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันหรือ         
เกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ 
 (๑๖.๖) นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หากไม่ปฏิบัติจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
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การศึกษา  และค่าอ่ืนใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินดังกล่าวให้ แต่นักศึกษา    
ไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
 (๑๖.๗) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือการกลับเข้าศึกษาใหม่หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า ๒ เท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร
นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 ข้อ ๑๗ นักศึกษาที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้ นักศึกษา            
ต้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาครายวิชานั้น  
เพ่ือเสนอคณบดี พิจารณาอนุมัติให้ได้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์หรือ ม.ส .(I)  หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้ระดับคะแนนถอนรายวิชาหรือ ถ (W) หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน       
โดยให้ถือว่าขาดสอบ ทั้งนี้การพิจารณาให้ด าเนินการตามเหตุผลอันสมควรแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๘ นักศึกษาอาจลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้โดยยื่ นค าร้องขอลาออกต่อคณะที่
นักศึกษาสังกัดและต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี  

หมวด ๔ 
การย้ายคณะ และการเปลี่ยนสาขาวิชา 

 
 ข้อ ๑๙ นักศึกษาอาจย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
ดังนี้ 
 (๑๙.๑) นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษา
สังกัดและคณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าภาควิชา   
(ถ้ามี) 
 (๑๙.๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด ผ่านคณะกรรมการบริหารคณะหรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือ
หัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี)  

หมวด ๕ 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๐ การก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้คณะด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษา  โดยการประเมินผล
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๖ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
 ข้อ ๒๑ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ 
  (๒๑.๑) ตาย 
  (๒๑.๒) ลาออก 
                   (๒๑.๓) พ้นสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเป็นนักศึกษาตามข้อ (๑๑.๗) 
                    (๒๑.๔) ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
                    (๒๑.๕) ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า ๒ เท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วัน
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ส าหรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน จากสถาบันการศึกษา
อ่ืน  ให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดิมรวมเข้าด้วย 

หมวด ๗ 
การขอส าเร็จการศึกษา และการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 
 ข้อ ๒๒ นักศึกษาจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

             (๒๒.๑) ต้องศึกษารายวิชาให้ครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชานั้น 
             (๒๒.๒) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าจึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
                      ในกรณีที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องก าหนดให้มี
ค่าเทียบเคียงกันได ้
                       (๒๒.๓) ไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
                       (๒๒.๔) การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ต้องยื่นต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายใน ๓๐ วันในภาคการศึกษาปกติ และ    
๑๕ วันในภาคการศึกษาฤดูร้อน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้นจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตาม
ประกาศ                          สภามหาวิทยาลัย  
                      (๒๒.๕) นักศึกษาที่ไม่ด าเนินการตามข้อ (๒๒.๔) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือรับ
ปริญญาในภาคการศึกษานั้น และจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนถึง        
ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ ๒๓ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยยื่นค าร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้จะต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๔ การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๘ 
ปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญเกียรตินิยม 

 
 ข้อ ๒๕ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                      (๒๕.๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร            
๒ ถึง ๓ ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า                      
๑๕๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา 
                     (๒๕.๒) ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษา
ขอลาพักการศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
                     (๒๕.๓) ต้องไม่มีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ หรือ ม.จ. (U) หรือต่ ากว่า ระดับ
คะแนนขั้นพอใช้ ๒ หรือ ค (C) ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
                     (๒๕.๔) นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (๒๕.๑), (๒๕.๒) และ 
(๒๕.๓) ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยม  
อันดับ ๑ 
                     (๒๕.๕) นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (๒๕.๑), (๒๕.๒) และ 
(๒๕.๓)   ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ ๒ 
          (๒๕.๖) ให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยม โดยน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจ าภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ ๒๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทองและเกียรตินิยมเหรียญเงิน           
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดีเด่น โดยแยกเป็นคณะ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                      (๒๖.๑) เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ ๑ ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ 
  (๒๖.๒) เกียรตินิยมเหรียญเงิน ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
เป็นที่ ๒  ในแต่ละคณะ โดยจะต้องได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒  
                                กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ แต่ได้ปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ ๒ ให้ได้รับเกียรตินิยมเหรียญเงิน 
 (๒๖.๓) ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือรับเหรียญเกียรตินิยม       
ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง โดยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับที่เสนอขอ
อนุมัติปริญญาประจ าภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 
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หมวด ๙ 
  บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๒๗ นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา
โดยอนุโลม 

   ประกาศ ณ วันที่     ๒๔   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          พลเอก   

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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