
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์            
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                        
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
          ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  
                      (๓.๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
   (๓.๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   (๓.๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   (๓.๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
   (๓.๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   (๓.๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
   (๓.๗) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
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   (๓.๘) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
                     บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้              
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
                      “ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับปริญญาตรีควบหลักสูตรระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาตรีควบหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ระดับปริญญาโทควบหลักสูตรระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    “อธิการบดี” หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
                              “หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง
และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน             
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
         “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวงและให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย             
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
    “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานเป็น
ผู้บริหารหลักสูตร 
    “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา 
                              “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า บุคคล           
ที่หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งข้ึนเพื่อควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย  ที่ปรึกษาหลักและ
ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

   “สาขาวิชา”หมายความว่า สาขาวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ 
“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์ระดับ

ปริญญาเอก 
“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การศึกษา การค้นคว้าเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี 

การศึกษาอิสระ 
 
 



- 3 - 
 

  ข้อ ๕ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตร 
การรับและเทียบโอนหน่วยกิต จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา  การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร  และการพัฒนาหลักสูตรของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วยกิต  โครงสร้าง
หลักสูตร การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  และ               
การพัฒนาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   
  นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานมีอ านาจก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ       
การสอบประมวลความรู้ การสอบค้นคว้าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ และการส าเร็จ
การศึกษา โดยให้ท าเป็นประกาศของหน่วยงาน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้  ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด   
 

หมวด ๑ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 
 ข้อ ๗  คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
            (๗.๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
ก าหนด  
            (๗.๒) เป็นผู้มีความประพฤติดี 
              (๗.๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
  ข้อ ๘ ผู้เข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๗ จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย          
ในระดับ/หลักสูตรเกินกว่า ๑ ระดับ/หลักสูตร ในเวลาเดียวกันมิได้ 
  ข้อ ๙ การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  ผู้เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศของหน่วยงาน  
  ข้อ ๑๐ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา   
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            (๑๐.๑) ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่หน่วยงาน
ก าหนด โดยช าระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมอย่างอ่ืน ๆ ตามประกาศของหน่วยงานตามวัน เวลา
และสถานที่ท่ีหน่วยงานก าหนด 
   ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา               
และสถานที่ที ่หน่วยงานก าหนดเป็นอันหมดสิทธิที ่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้อง                    
ให้หน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหรือภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัวตามที่ก าหนดและต้องปฏิบัติตามวรรคแรก 
  (๑๐.๒) ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาประเภท
ภาคปกติหรือภาคพิเศษ 
 

หมวด ๒ 
การลงทะเบียน 

 
  ข้อ ๑๑ การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศของ
หน่วยงาน 
    ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
              (๑๒.๑) ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียน และขอเพ่ิม-ลดรายวิชา              
ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงาน 
              (๑๒.๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของหน่วยงาน นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียน
เรียน หรือช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังก าหนด จะต้องถูกปรับตามประกาศของหน่วยงาน 
   (๑๒.๓) ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดตามระบบจัดการศึกษาของ
หน่วยงาน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
   (๑๒.๔) นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด 
ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของหน่วยงาน จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ     
เป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าหน่วยงาน   
   (๑๒.๕) ก่อนการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้ องได้รับ          
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกรายวิชา ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาใดก่อน 
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชานั้นเป็นล าดับแรก หากการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรก่อน นักศึกษาจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
รายวิชาดังกล่าวได้ 
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   (๑๒.๖) จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
   (ก) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  
๖ หน่วยกิต และ ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน  
๖ หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
   (ข) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ (ก) 
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
  ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
   (๑๓.๑) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน และต้องช าระค่าหน่วยกิตตามปกติ 
   (๑๓.๒) การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ไม่บังคับ             
ให้นักศึกษาสอบ แต่จะบันทึกในระเบียนในช่องผลการเรียนว่า ไม่นับหน่วยกิต (Audit) เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเท่านั้น 
   (๑๓.๓) หน่วยงานอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 
แต่ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ และ
ประกาศของหน่วยงาน 
  ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา   
                      นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา หรือนักศึกษาที่ลาพักการเรียน หรือนักศึกษาที่ถูกสั่งพักการเรียน ต้องลงทะเบียนช าระเงิน              
ตามปกติและต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ และประกาศของหน่วยงาน เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา         
ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
    ข้อ ๑๕ การเพ่ิม ถอนรายวิชาที่เรียน 
   (๑๕.๑) การเพ่ิม ถอนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
   (๑๕.๒) การเพ่ิม ถอนรายวิชาที่เรียนต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
ทั้งนี้ เว้นแต่หน่วยงานจะประกาศก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

หมวด ๓ 
ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
  ข้อ ๑๖ ระยะเวลาการศึกษา 
   (๑๖.๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา          
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
   (๑๖.๒) ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
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   (๑๖.๓) ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก                
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้            
เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
   การนับระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาให้เริ่มนับตั้งแต่วันแรกของภาคการศึกษา
นั้น ๆ  ที่นักศึกษาได้รายงานตัว 
  ข้อ ๑๗ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการค้นคว้าอิสระ ( Independent 
Study) การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Specific Area Study) หรือการอ่านตามแนวแนะ (Directed Reading) 
  ข้อ ๑๘ การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
    (๑๘.๑) การศึกษาของแต่ละรายวิชาให้เป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มี 
ค่าระดับขั้น (Numeric Grades) ดังนี้  

ระดับคะแนน (GRADE) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก หรือ A ๔.๐ ดีเยี่ยม (Excellent) 
ข+ หรือ B+ ๓.๕ ดีมาก (Very Good) 
ข หรือ B ๓.๐ ดี (Good) 
ค+ หรือ C+ ๒.๕ ดีพอใช้ (Fair Good) 
ค หรือ C ๒.๐ พอใช้ (Fair) 
ง+ หรือ D+ ๑.๕ อ่อน (Poor) 
ง หรือ D ๑.๐ อ่อนมาก (Very Poor) 
ม.ผ. หรือ F    ๐ ไม่ผ่าน/ตก (Fail) 

  (๑๘.๒) ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น (Numeric 
Grades) ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับขั้นดังนี้ 
             สัญลักษณ ์  ความหมาย 
             พ.จ. หรือ S  พอใจ / ผ่านเกณฑ์ (Satisfactory) 
             ม.จ. หรือ U  ไม่พอใจ / ไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
             ม.ส. หรือ I  ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
             ถ. หรือ W  ถอนรายวิชา (Withdraw) 
            ม.น. หรือ AU  ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
            ก.ส. หรือ IP  การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
            ม.ม. หรือ X                  ไม่มีผลสอบ (No Report) 
   (๑๘.๓) การให้ พ.จ. (S) หรือ ม.จ. (U) จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต 
หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น แต่ในกรณีที่
นักศึกษาได้ ม.จ.(U) จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษา
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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   (๑๘.๔) การให้ ม.ผ. (F) จะกระท าได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
          (ก) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
           (ข) นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗ 
           (ค) นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
   (๑๘.๕) การให้ ม.ส. (I) จะกระท าได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
         (ก) นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗  แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
         (ข) อาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตร และหัวหน้าหน่วยงาน เห็นสมควร 
ให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น ม.ส. ( I) จะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ ม.ส. (I) ให้เสร็จสิ้นภายใน  
๔ สัปดาห์นับแต่เปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ ม.ส. ( I) หากพ้นก าหนดดังกล่าว
หน่วยงานจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ ม.ส. ( I) เป็นค่าระดับขั้น ม.ผ. (F) ได้ทันที  ยกเว้นการได้ ม.ส. ( I) ของ
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
              (๑๘.๖) การให้ ถ. (W) จะกระท าได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
          (ก) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๖ 
          (ข) นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
          (ค) นักศึกษาได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์จาก
สัญลักษณ์ ม.ส. (I) ที่นักศึกษาได้รับตามข้อ (๑๘.๕)(ก) และครบก าหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ ม.ส. (I) 
แล้วแต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
   (๑๘.๗) การให้ ม.น. (AU) จะกระท าได้ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ ๑๓ 
   (๑๘.๘) ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน  
  ข้อ ๑๙ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบก่อนเริ่มการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินผลการสอบพิเศษ
ดังกล่าวให้ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ระดับข้ัน  ความหมาย 
พ.จ. หรือ S   พอใจ / ผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)  

    ม.จ. หรือ U   ไม่พอใจ / ไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
  ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการสอบพิเศษเป็น ม.จ. (U) ตามข้อ ๑๙ ให้กระท า
การแก้ตัวได้ ๒ ครั้ง หากยังได้รับการประเมินเป็น ม.จ. (U) อีก ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่หน่วยงาน
จะประกาศก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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  ข้อ ๒๑ การประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา 
กระบวนการวิจัย การเขียน การสอบป้องกัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร และให้คณะกรรมการเกี่ยวกับ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ประเมินผลการท าการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ เป็นดังนี้ 
    ระดับข้ัน  ความหมาย 
    พ.จ. หรือ S   พอใจ / ผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)  
    ม.จ. หรือ U   ไม่พอใจ / ไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory) 
   หากหน่วยงานใดมีการประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ที่แตกต่างไป
จากข้อบังคับนี้  ให้จัดท าเป็นประกาศของหน่วยงาน 
  ข้อ ๒๒ การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
              (๒๒.๑) การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาแบบแสดงค่าระดับขั้นตามข้อ (๑๘.๑)  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน 
เรียนซ้ า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหา                 
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 
               (๒๒.๒) การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะ             
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า ค (C)  ขึ้นไปเท่านั้น 
               (๒๒.๓) ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
   (๒๒.๔) ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่         
เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้น     
ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
   (๒๒.๕) การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณตั้งแต่สิ้นภาคการศึกษาปกติ                         
ภาคเรียนที่ ๒ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒๓ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  (๒๓.๑) รายวิชาใดท่ีนักศึกษาได้ ค+ (C+) หรือ ค (C) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ า
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยค าแนะน าของประธานหลักสูตร 
  (๒๓.๒) รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้  ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ม.ผ. (F) นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้ ในการ               
เลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยค าแนะน าของประธานหลักสูตร 
  ข้อ ๒๔ การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ  
  (๒๔.๑) ในกรณีทุจริตเกี่ยวกับการสอบ  ให้นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือท าการทุจริต
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ อาจได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
    (ก) ตกในรายวิชานั้น   
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    (ข) ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อน    
การเสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
    (ค) พ้นจากสภาพนักศึกษา 
    การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงาน 
  (๒๔.๒) ในกรณีทุจริตเกี่ยวกับการศึกษา 
    ให้หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน การท าซ้ าซ้อนผลงาน
ของผู้อื่น หรือการจ้างท ารายงานให้กับนักศึกษา โดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ในกรณีที่พบว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วได้คัดลอกผลงาน
ผู้อ่ืน มีการซ้ าซ้อนกับงานผู้อ่ืน มีการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ หรือทุจริตเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยวิธีอ่ืนใด ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 
เพิกถอนปริญญา หรือประกาศนียบัตร ซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นั้น 
 

หมวด  ๔ 
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก 

 
  ข้อ ๒๕ สถานภาพนักศึกษา เป็นดังนี้    
   (๒๕.๑) สถานภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น                 
๒ ประเภท ดังนี้ 
      (ก) นักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ 
      (ข) นักศึกษาภาคพิเศษ เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ 
   (๒๕.๒) สถานภาพนักศึกษาตามการรับเข้าศึกษา 
      (ก) นักศึกษาสถานภาพสมบูรณ์ ได้แก่  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                
เป็นปีแรก หรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาที่
ก าหนดเป็นวิชาปรับพื้นฐานภายใต้เงื่อนไขของหน่วยงาน  
      (ข) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่  นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับ 
ขั้นเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๓.๐๐ 
      (ค) นักศึกษาสถานภาพทดลองเรียน ได้แก่ นักศึกษาที่หน่วยงานรับเข้าเรียน 
โดยมีเงื่อนไขตามประกาศของหน่วยงาน   
      (ง) นักศึกษาสถานภาพสมทบ ได้แก่ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่มาลงทะเบียน
เรียนบางรายวิชาที่หน่วยงาน 
      (จ) นักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้แก่  นักศึกษาจากสถาบัน อ่ืนที่มา เรียน 
ที่หน่วยงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับสถาบันนั้น ๆ 
                                   (ฉ) นักศึกษารูปแบบอื่น ๆ ให้ท าเป็นประกาศของหน่วยงาน 
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  ข้อ ๒๖ การลาพักการเรียน 
  (๒๖.๑ ) นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
     (ก)  ได้ รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุน อ่ืนใด 
ที่หน่วยงานเห็นสมควรสนับสนุน   
     (ข) ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 
     (ค) มีเหตุจ าเป็นอ่ืน โดยอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสถานภาพ
นักศึกษาในหน่วยงานมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

           (๒๖.๒) ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
จะลาพักการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน เป็นกรณีพิเศษ 
  (๒๖.๓) การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานภายใน              
๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
  (๒๖.๔) การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน                     
๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
  (๒๖.๕) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  
  (๒๖.๖) ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นักศึกษาจะต้องช าระเงิน        
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของหน่วยงานทุกภาคการศึกษา ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของหน่วยงาน 
  ข้อ ๒๗ การลาออก 
                   นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของหน่วยงานให้ยื่นค าร้อง      
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ 
  ข้อ ๒๘ การพ้นจากสภาพนักศึกษา 
                   นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๒๘.๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  (๒๘.๒) ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานให้ลาออกตามข้อ ๒๗ หากยังไม่ได้รับ
อนุมัติให้ลาออก ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังมีสภาพเป็นนักศึกษา 
  (๒๘.๓) ถูกคัดชื่อออกจากหน่วยงานในกรณีดังต่อไปนี้ 
        (ก) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   (ข) เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามประกาศของหน่วยงาน 
    (ค) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ อย่างใดอย่างหนึ่ง    
    (ง) คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกท่ีศึกษาได้ต่ ากว่า ๒.๗๕   
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    (จ) เป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๘๐ 
เป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
    (ฉ) เป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจครบ ๔ ภาคการศึกษาที่มีการต่อเนื่องกัน
แล้วยังไม่พ้นสภาพรอพินิจ 
   (ช) ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๑๖ 
   (ซ) สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย หรือสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ไม่ผ่านตาม ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  
   (ฌ) ท าการทุจริตในการสอบ 
   (ญ) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนักศึกษา 
   (ฎ) ท าผิดระเบียบของหน่วยงานอย่างร้ายแรง 
   (ฏ) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
           (๒๘.๔)  ถึงแก่กรรม 
  ข้อ ๒๙ ผู้ที่พ้นจากสถานภาพนักศึกษาเพราะถูกคัดชื่อออกจากหน่วยงานตามข้อ (๒๘.๓)(ข) 
หากประสงค์ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาอีก ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร            
เพ่ือเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว ให้ผู้นั้นคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งและคงสถานภาพเป็นนักศึกษาเพียงเท่าระยะเวลา
ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก 
 

หมวด ๕ 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต 

 
  ข้อ ๓๐  การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
   (๓๐.๑)  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานอาจอนุมัติให้
นักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพตามข้อ (๒๕.๒) ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ และประกาศ
ของหน่วยงาน รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ถูกต้อง 
  (๓๐.๒)  นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ (๓๐.๑) ได้จะต้องลงทะเบียนมาแล้ว            
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา  
  (๓๐.๓)  นักศึกษาสถานภาพทดลองเรียนที่เข้าศึกษาตามข้อ (๒๕.๒)(ค) จะต้องสอบ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หัวหน้าหน่วยงานอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพ                 
ตามข้อ (๒๕.๒) (ก) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของหน่วยงาน รวมทั้ง   
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของหน่วยงานด้วย 
  ข้อ ๓๑ การเทียบและการโอนหน่วยกิต 
                   การเทียบและการโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย   



 

 


