
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

                  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรจัดท าข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 
๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๒  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า   “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๒” 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน  

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามมาตรา  ๕  แห่ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “คณะ”  หมายความรวมถึง   วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและมติสภามหาวิทยาลัย 
  “คณบดี”  หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและมติสภามหาวิทยาลัย 
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่เข้ามารับการศึกษาระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า  คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘  

“สาขาวิชา”  หมายความว่า    สาขาวิชาที่ขึ้นตรงต่อคณะหรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
      “หัวหน้าสาขาวิชา”   หมายความว่า     หัวหน้าสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละคณะหรือวิทยาลัย  
                  “แผนการเรียน”  หมายความว่า     แผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 



                     “อาจารย์ที่ปรึกษา”   หมายความว่า  อาจารย์ประจ าในคณะหรือวิทยาลัย ซึ่งคณบดี
มอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษา ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ
ตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา 
             “อาจารย์ผู้สอน”   หมายความว่า    ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับ
ปริญญาตรี 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศ
เพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
การรับเข้าศึกษา 

   ข้อ ๖  ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 
  (๑)   เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  (๒)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
  (๓)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

  ข้อ ๗ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ ๘  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา   จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและช าระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมน าส่งหลักฐานเกี่ยวกับการขอขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ตามมหาวิทยาลัยก าหนด 

 หากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนแล้วต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน 
หมวด ๒ 

ระบบการศึกษา 

 ข้อ ๙   มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑)  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยประสานงานด้านวิชาการระหว่างคณะหรือสาขาวิชา คณะใด

หรือสาขาวิชาใด ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใดให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้น แก่นักศึกษาทุกคนทั้ง
มหาวิทยาลัย 
   (๒)  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมเวลาส าหรับการ
สอบด้วย     
         กรณีมหาวิทยาลัยเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ         
  (๓)   การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิต ตามลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  ๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต   



  ๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้นับเป็น ๑  หน่วยกิต  
  ๓)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษาที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
        ๔)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 

๕)  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิตโดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
 (๔)   ในแต่ละรายวิชา ถ้านักศึกษามีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา จะไม่มีสิทธิ์
สอบในรายวิชานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณบดี  กรณีที่เวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐  อันเนื่องมาจาก
เหตุสุดวิสัย 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียน 

  ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 
  (๑)   นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษานั้น  ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๒)  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรและข้อก าหนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนดังกล่าว
เป็นโมฆะ 
  (๓)   การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า        
๙  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
ยกเว้นในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ปฏิบัติตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรนั้น  

    (๔)   การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า ๒๒ หน่วยกิต  
แต่ไม่เกิน  ๒๕  หน่วยกิต หรือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ต้องขออนุมัติคณบดีได้เพียงหนึ่งภาคการศึกษา ยกเว้น
ภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และมีหน่วยกิตเหลืออยู่ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต 
หรือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต อาจขออนุมัติคณบดีเป็นการเฉพาะรายได้อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
  (๕)    นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาแล้ว แต่มีประกาศภายหลังว่าพ้น
สภาพเนื่องจากผลการเรียนในภาคการศึกษาก่อน ให้ถือว่าผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ 
ไม่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย  
  (๖)  ส าหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และ
ช าระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินหลังวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมเป็นค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ช าระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 

           
 



(๗)  หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน   และประสงค์จะขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพ่ือ
ลาพักการศึกษาหรือปรับค่าระดับคะแนน  ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้น าไปยื่นต่อส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น และต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่ปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา 
  (๘)  ให้อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมีอ านาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม (๖) (๗) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดย
ให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา  ทั้งนี้ต้องไม่พ้นก าหนด
ระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่ค้าง
ช าระตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๑  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีเหตุอันควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้  การเปิดรายวิชาเพ่ิมหรือปิดรายวิชาใดต้องกระท าภายใน
สองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา      
ฤดูร้อน 
 ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑)   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาจะต้องสอบได้วิชา
บังคับก่อน  หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อน
การลงทะเบียนเรียน และจะต้องเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
    (๒)  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคย
ลงทะเบียนเรียนแล้วผลการสอบไม่ผ่าน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลการเรียนของรายวิชา
ต่อเนื่องจะไม่เป็นโมฆะ  ไม่ว่าผลการเรียนของรายวิชาบังคับก่อนจะสอบผ่านหรือไม่  ให้น าผลการ
เรียนของรายวิชาที่สอบผ่านมาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ   เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืนให้ถือปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น 
   (๓)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อน หากงดเรียน
รายวิชาบังคับก่อน จะต้องงดเรียนรายวิชาต่อเนื่องในคราวเดียวกันด้วย  หากไม่งดเรียนรายวิชาต่อเนื่องจะถือว่า
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องนั้นเป็นโมฆะ 
   ข้อ ๑๓  หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาดังนี้ 
  (๑)   การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษา  มี ๒ กรณี  ประกอบด้วย  การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประเภทไม่นับหน่วยกิต  และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาเพ่ือนับหน่วยกิตใน
หลักสูตร 
  (๒)  การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาเพ่ือนับหน่วยกิตในหลักสูตรจะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
  ๑)  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา  หรือรายวิชาที่จะเรียนไม่
เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
  ๒)  รายวิชาที่จะลงเรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืน จะต้องเทียบได้กับรายวิชาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชา โดยยึดถือ
เกณฑ์เนื้อหาและจ านวนหน่วยกิตเป็นหลัก  



   (๓)   การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบหรือประกาศของสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนข้ามสถาบันการศึกษา  
 ข้อ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพ่ิมหรือถอนรายวิชาได้โดยต้องด าเนินการดังนี้  
  (๑)  การขอเพ่ิมรายวิชา ต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  (๒)  การถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้  
  ๑)  ถ้าถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  
 ๒)  ถ้าถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดสองสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน๑๒ สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ   หรือเมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรก  แต่ยังอยู่ภายใน  ๖  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ฤดูร้อน   จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
ซึ่งจะได้รับระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ (W) และเมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชาแล้ว นักศึกษาจะถอน
การลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้    
 ๓)  ถ้าขอถอนรายวิชาเมื่อพ้น  ๑๒  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือเมื่อพ้น
ก าหนด ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ.(U) ในรายวิชานั้น ๆ   
                              (๓)   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมจนมีหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนรายวิชาจน
เหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐ (๓) จะท ามิได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้นเป็นโมฆะเว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

หมวด ๔ 

การลาของนักศึกษา 

 ข้อ ๑๕  นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษาดังนี้  
  (๑)  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว
ให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา  แต่หากเป็นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหว่างภาคการศึกษาปกติ  
หรือสัปดาห์ที่หกในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน  ให้บันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ (W) 
  (๒)  การขอลาพักการศึกษา  ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือยื่นต่อคณบดี 
  (๓)   การขออนุญาตลาพักการศึกษาให้ยื่นขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดี ได้ไม่เกิน ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ  ดังกรณีต่อไปนี้ 
  ๑)  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
  ๓)  ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย จนต้องพักรักษาตัวเกินกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของเวลาศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์ 
  ๔)  มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งภาคการศึกษา 
  (๔)  ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ 



  (๕)  ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกันไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ 
  (๖)  นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
ทุกภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หากไม่ปฏิบัติจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
ยกเว้นภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และค่าอ่ืนใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินดังกล่าวให้ แต่นักศึกษาไม่ต้องช าระเงิน
ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (๗)   การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือการกลับเข้าศึกษาใหม่หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า ๒ เท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร
นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ข้อ ๑๖  นักศึกษาที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้ นักศึกษาต้องขอผ่อน
ผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาครายวิชานั้น เพ่ือเสนอ
คณบดี พิจารณาอนุมัติให้ได้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์หรือ ม.ส. (I) หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
เป็นกรณีพิเศษ  

 โดยให้ได้ระดับคะแนนถอนรายวิชาหรือ ถ (W) หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาด
สอบทั้งนี้การพิจารณาให้ด าเนินการตามเหตุผลอันสมควรเป็นกรณี   
   ข้อ  ๑๗  นักศึกษาอาจลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้โดยยื่นค าร้องขอลาออกต่อคณะที่
นักศึกษา สังกัดและต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี 

หมวด ๕ 

การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 

    ข้อ ๑๘ นักศึกษาอาจย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ดังนี้ 
  (๑)  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด
และคณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา 
  (๒)  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด ผ่านคณะกรรมการบริหารคณะหรือหัวหน้าสาขาวิชานั้น 

หมวด ๖ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

    ข้อ ๑๙ มหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาให้คณะที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา   ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละ
ภาคการศึกษาหนึ่ง โดยการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน ค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

 



หมวด ๗ 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

    ข้อ ๒๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ 
     (๑)  ตาย 
              (๒)  ลาออก 
            (๓)  พ้นสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๐(๗) 
      (๔)  ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
     (๕)  ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า ๒ เท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ส าหรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน ย้ายคณะหรือสาขาวิชา 
ให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดิมรวมเข้าด้วย 

หมวด ๘ 
การขอส าเร็จการศึกษา การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

            ข้อ ๒๑  นักศึกษาจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (๑)  ต้องศึกษารายวิชาให้ครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชานั้น 

 (๒)  มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า  ๒.๐๐ 
     (๓)  เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
   (๔)   การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาต้องยื่นต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาค
การศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายใน ๓๐ วันในภาคการศึกษาปกติ และ ๑๕ วันในภาค
การศึกษาฤดูร้อนนับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้นจนกว่านักศึกษาจะส าเร็ จการศึกษาตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย 
    (๕)  นักศึกษาที่ไม่ด าเนินการตาม  (๔)  จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาใน
ภาคการศึกษานั้น   และจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  จนถึงภาคการศึกษาที่
นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
    ข้อ ๒๒  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยยื่นค าร้องขึ้นทะเบียน
บัณฑิตต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้จะต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 
    ข้อ ๒๓  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๙ 
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

  ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

(๑)  ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  ส าหรับหลักสูตร ๒ ถึง ๓ 
ปีการศึกษา หรือไม่นอ้ยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต  ส าหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา 



  (๒)  ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอ
ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
  (๓)  ต้องไม่มีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ หรือ ม.จ. (U)หรือต่ ากว่าระดับคะแนน 
ขั้นพอใช้  ๒ หรือ ค (C) ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
  (๔)  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ 
  (๕)  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ 
  (๖)  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมให้มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยใน
คราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจ าภาคการศึกษานั้น 
   ข้อ ๒๕ การให้เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน  
    (๑)  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลการศึกษาดีเด่น โดยแยกเป็นคณะ 
    (๒)  เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทองให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 
๑ ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ 
  (๓)  เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่ ๒ 
และจะต้องได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  หรือ  ๒ ในแต่ละคณะ  กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาได้ค่าระดับคะแนน
สะสมสูงสุดแต่ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญเงิน 
 การเสนอชื่อเพ่ือรับเหรียญเกียรตินิยมให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ ปีการศึกษา
ละหนึ่งครั้ง และให้อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับที่เสนอขอ
อนุมัติปริญญาประจ าภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 

หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 

   ข้อ  ๒๖  นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ให้ใช้ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.
๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาโดยอนุโลม 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒       
 
 

     
           
             (นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
       
 

 


