
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต 
วาดวย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                                                 

  
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี       พ.ศ. 
๒๕๕๐ ใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี   ๑/๒๕๕๐ เม่ือ
วันท่ี   ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     
ไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เ รียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ ๒ ใหยกเลิก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต  วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี             
พ.ศ. ๒๕๔๘  
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือประกาศอ่ืนใดท่ีกําหนดไวกอนขอบังคับนี้ หรือท่ีขัดแยง
หรือท่ีแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยรังสิต 
  “คณะ”   หมายถึง  วิทยาลัย/คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู 
  “คณบด”ี   หมายถึง  คณบดีของวิทยาลัย/คณะท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู 
  “สาขาวิชา”   หมายถึง สาขาวิชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขา

วิชาเอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู 
  “นักศึกษา” หมายถึง ผู ท่ี ข้ึนทะเบียนเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย 
ขอ ๕  ระบบการศึกษา 

๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ๒ ระบบ คือ ระบบทวิภาค และระบบไตรภาค  
(๑)  ระบบทวิภาค  
 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคโดยแบงเวลาการศึกษาในหนึ่งปออกเปน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ คือภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ มีระยะเวลาเรียนในแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๑๕ 



 ๒ 

สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคเรียนท่ี ๒ อีก ๑ ภาคการศึกษาก็ได ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ 
สัปดาห ท้ังนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษา  
ท่ีไมบังคับ ยกเวนหลักสูตรท่ีไดกําหนดใหตองศึกษาภาคฤดูรอนดวย  

 (๒)  ระบบไตรภาค 
 การจัดการศึกษาระบบไตรภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในหนึ่งปออกเปน ๓ ภาค

การศึกษาปกติ  ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ  มีระยะเวลาในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห   
๕.๒   คําวา “หนวยกิต” หมายถึง หนวยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดใหแก      

นักศึกษา 
 ๕.๒.๑  ระบบทวิภาค 

   (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕   
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
   (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมง      
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
   (๓)  การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
   (๔)  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ๕.๒.๒ ระบบไตรภาค 
   (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๒ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
   (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง     
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
   (๓)  การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๓๖ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิต 
   (๔)  การทําโครงงานหรือกจิกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๓๖ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา 

ขอ ๗  การคัดเลือกเขาเปนนกัศึกษา 
 โดยการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพื่อเขาเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย              
จะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 



 ๓ 

ขอ ๘  การข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษา 
๘.๑ ผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนกัศึกษา ตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง ตามวัน 

เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๘.๒  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะมีสถานภาพเปนนักศึกษาตอเม่ือไดข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว โดยใหนําเอกสารดังตอไปนี้ ไปรายงานตัวตอสํานักงานทะเบียน 

 (๑) บัตรเลขท่ีนั่งสอบ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓)  ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู หรือประกาศนยีบัตร จํานวน ๒ ชุด 
  (๔) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึง่ 
  (๕)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองหรือผูอุปการะพรอมลายเซ็นเจาของ
บัตร 
  (๖) ใบสําคัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) รับนักศึกษาชาย 
  (๗) รูปถาย (แตงเคร่ืองแบบนกัเรียนหรือแตงกายสุภาพ หนาตรง ไมสวมหมวก       
ไมสวมแวนตาสีเขม) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป 

ขอ ๙  การลงทะเบียนเรียน 
 ๙.๑ การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษากอน ถาวิชาใด   มี
วิชาบังคับกอนหรือวิชาพื้นความรู ซ่ึงไดกําหนดไวในหลักสูตรใหศึกษากอน นักศึกษาจะตองสอบวิชาท่ีบังคับ
กอนใหได หรือผานการศึกษาวิชาพื้นความรูเดิมมาแลว   
 ๙.๒ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง   ตามวัน   เวลา   และสถานท่ีท่ี
มหาวิทยาลัย กําหนด 

๙.๓  จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน (ระบบทวิภาคและระบบไตรภาค) 
  ๙.๓.๑  นักศึกษาสถานภาพปกต ิ
  (๑) นักศึกษาท่ีเรียนเต็มเวลา ใหลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ปกติ ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ 
หนวยกิต ยกเวนการลงทะเบียนภาคสุดทายกอนท่ีจะจบการศึกษา  
  (๒) นักศึกษาท่ีเรียนไมเต็มเวลา ใหลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ยกเวนการลงทะเบียนภาคสุดทายกอนท่ีจะจบการศึกษา 
  ๙.๓.๒  นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ 
   นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ใหลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติไม
นอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต และในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนได  ไมเกิน ๖ หนวยกิต 
 
 



 ๔ 

 ขอ ๑๐  การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา 
 ๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน 
 ๑๐.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห นับจากเริ่มการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาหนบัจากวนัเร่ิมการเรียนการสอนของภาคฤดูรอน วิชาท่ีเพกิถอนจะไมบันทึก
ในรายงานผลการศึกษา 
 ๑๐.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาหแตไมเกนิ ๑๒ สัปดาห นบัจากวนัเร่ิมการ
เรียนการสอนของภาคการศกึษาปกติ หรือภายหลัง ๑ สัปดาหแตไมเกนิ ๔ สัปดาห นับจากวันเร่ิมการเรียนการ
สอนของภาคฤดูรอน วิชาท่ีเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ W 
 ๑๐.๔ การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะตองไมขัดกับจํานวนหนวยกิตตอภาค
การศึกษาตามขอ ๙.๓  

 ๑๐.๕ การขอคืนคาหนวยกิต 
  (๑) รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธ์ิขอคืน
คาหนวยกิตเต็มจํานวน  โดยการขอคืนคาหนวยกิตตองกระทําภายในปการศึกษาท่ีมีการถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนรายวิชาเกิดข้ึน 
  (๒) การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๑ สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษาปกติ ใหโอน
เงินคาลงทะเบียนรายวิชานัน้ๆ เปนคาลงทะเบียนเรียนของรายวิชาท่ีขอเพ่ิมไดเต็มจํานวน หรือโอนเงินไปใช
ในภาคการศึกษาถัดไป 
  (๓) รายวิชาท่ีเพกิถอนในสัปดาหท่ี ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละ ๘๐ 
  (๔) รายวิชาท่ีเพกิถอนในสัปดาหท่ี ๓ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละ ๖๐ 
  (๕) รายวิชาท่ีเพกิถอนในสัปดาหท่ี ๔ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละ ๔๐ 
  (๖)  รายวิชาท่ีเพิกถอนในสัปดาหท่ี ๕ นบัจากวนัเปดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละ ๒๐ 
  (๗) รายวิชาท่ีเพกิถอน เม่ือพนกาํหนด ๕ สัปดาห นับจากวนัเปดภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน 
  (๘) การเพิกถอนรายวิชาในภาคฤดูรอน นักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน 

ขอ ๑๑  การเรียนและการวัดผลการเรียน 



 ๕ 

 (๑) มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
ในทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนท่ีวิทยาลัย/คณะเจาของ
รายวิชาจะกําหนด 
 (๒) มีการวัดและประเมินผลระหวางภาคการศึกษาเปนระยะๆ  อยางนอยภาคละหนึ่งคร้ัง 
และมีการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอยางนอยอีกภาคละหนึ่งคร้ัง 
 (๓) ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
ศึกษาท้ังหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการ
วัดและประเมินผล 

ขอ ๑๒  การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหประเมินเปนแตมระดับคะแนน (Numeric 
Grades) หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณท่ีไมมีคาระดับคะแนน ดังตอไปนี้ 
 ๑๒.๑   แตมระดับคะแนนมี ๘ ระดบัดังตอไปนี ้
  ระดับคะแนนตัวอักษร แตมระดับคะแนน          ความหมาย 

   A   ๔.๐  ดีเยีย่ม (Excellent) 
   B+   ๓.๔  ดีมาก (Very Good) 
   B   ๓.๐  ดี (Good) 
   C+   ๒.๕  ปานกลาง (Fairly Good) 

   C   ๒.๐  พอใช (Fair) 
   D+   ๑.๕  ออน (Poor) 
   D   ๑.๐  ออนมาก (Minimum Passing) 
   F   ๐.๐  ตก (Failure) 

 ๑๒.๒ สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับคะแนน มีความหมายดังนี ้
       สัญลักษณ ความหมาย 

   I  ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
   S  พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยูในระดับข้ันต้ังแต 

C ข้ึนไปนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
   U  ไมพอใจ  (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยูในข้ันออน

มาก นับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมไมได 
   W  การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 

    IP  การศึกษายังไมส้ินสุด (In-Progress) 
   CS  การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standardized Test) 
CE      การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่ไมใชการ

ทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) 



 ๖ 

 CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรม
ท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืนๆ (Credits from Training) 

CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมา
กอน (Credits from Portfolio) 

 ๑๒.๓ การใหสัญลักษณ F จะกระทําไดในกรณตีอไปนี ้
  (๑) นักศึกษาเขาสอบและสอบตก 

   (๒) นักศึกษาขาดสอบ 
  (๓)  นักศึกษาไมมีสิทธ์ิเขาสอบ เนื่องจากไดรับการตัดสินวามีเวลาเรียนไมถึงรอย

ละ ๘๐ ของวิชานั้น 
  (๔) นักศึกษาทุจริตในการสอบและไดรับการตัดสินใหสอบตก 

   (๕) เปล่ียนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามขอ ๑๒.๕ 
 ๑๒.๔ การใหสัญลักษณ I จะกระทําไดในกรณีนักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนประกอบของ
การศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหนา
ภาควิชา 
 ๑๒.๕ การเปล่ียนสัญลักษณ  I จะตองกระทําใหเสร็จส้ินภายใน ๓ สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาถัดไป 
 ๑๒.๖ การใหสัญลักษณ S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีคณะเห็นวาไมสมควร
ประเมินผลการศึกษาเปนแตมระดับคะแนน 

 ๑๒.๗ การใหสัญลักษณ W จะกระทําไดในกรณตีอไปนี ้
   (๑) ในรายวิชาท่ีมีนักศึกษาไดเพกิถอนตามขอ ๑๐.๓ 
   (๒) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวิชาแลว 
 ๑๒.๘  นักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนตัวอักษร D ข้ึนไป หรือไดสัญลักษณ S ตามแตกรณี ถือ
วาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวนรายวิชาท่ีคณะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  
 ๑๒.๙ การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีมีการเรียน หรือปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกันมามากกวาหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมส้ินสุด สัญลักษณ IP จะถูก
เปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเปนแตมระดับ
คะแนน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

ขอ  ๑๓ การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 (๑) แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ คา
ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นกับแตมระดับคะแนนท่ีไดรับจากการประเมินผล
รายวิชานั้น ต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชา



 ๗ 

ท่ีมีการประเมินผลเปนแตมระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งคร้ัง ใหนําผล
การศึกษาและหนวยกิตคร้ังหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  
 (๒) แตมระดับคะแนนเฉล่ียวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA) คือ 
คาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับแตมระดับคะแนนท่ีไดรับจาก
การประเมินผลรายวิชานั้น ต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา         
ดังกลาว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนแตมระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนวิชาใดมากกวาหนึ่ง
คร้ังใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตคร้ังหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียวิชาเฉพาะ  
 (๓) การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย ใหคํานวณเปนคาท่ีมีเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง 
โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงท่ี ๓ 
 (๔) ในกรณีท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ  I  ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเปนแตม
ระดับคะแนน ใหรอการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียไวกอนจนกวาสัญลักษณ I จะเปล่ียนเปนอยางอ่ืน 

ขอ  ๑๔ การนับหนวยกิตสะสม 
 (๑) ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลเปนแตมระดับคะแนน ยกเวนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมากกวาหนึ่งคร้ัง ใหนําเฉพาะคร้ังหลังสุด
มานับเปนหนวยกิตสะสม 
 (๒) รายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแตไมมีการประเมินผลเปนแตมระดับ
คะแนน ใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชานั้นรวมในหนวยกิตสะสมแตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย 
ตามขอ ๑๓ 

ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนซํ้า 
 (๑) นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาใด จะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ี        
นักศึกษาสังกัด 
 (๒) ในรายวิชาบังคับท่ีไดระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ U ตามแตกรณจีะตอง
ลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นอีก จนกวาจะสอบได 
 (๓) ในรายวิชาเลือกท่ีไดระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ U ตามแตกรณี อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได 

ขอ ๑๖ สถานภาพของนักศึกษา 
 ๑๖.๑ การจําแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระทําเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติแตละภาค
การศึกษา สําหรับภาคฤดูรอนจะไมมีการจําแนกสถานภาพ แตจะจําแนกสถานภาพในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
 ๑๖.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และนักศึกษาสถาน        
ภาพรอพินิจ 

 ๑๖.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม   
ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 



 ๘ 

  ๑๖.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีมีสถานภาพไมเขาเกณฑตามขอ 
๑๖.๒.๑ และใหจําแนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี้ 

  (๑) นักศึกษาท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแลว และ
ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคสองไมถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาปกติท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม    
ต้ังแต ๑.๕๐  แตไมถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับสถานภาพรอพินิจคร้ังท่ี ๑ 
   (๒) นักศึกษาสถานภาพรอพนิิจ คร้ังท่ี ๑ ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมต้ังแต ๑.๗๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับสถานภาพรอพนิจิคร้ังท่ี ๒ 
   (๓) นักศึกษาสถานภาพรอพนิิจ คร้ังท่ี ๒ ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมต้ังแต ๑.๙๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับสถานภาพรอพนิจิคร้ังท่ี ๓ 
 ๑๖.๓ ฐานะช้ันปของนักศึกษาการเทียบฐานะช้ันปของนักศึกษาจะกระทําเม่ือส้ินสุดแตละ
ปการศึกษา โดยเทียบจากหนวยกิตท่ีสอบไดตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของหลักสูตรนั้น หรือตามท่ี
สาขาวิชากําหนด 

 ๑๖.๔ การพนสภาพการเปนนกัศึกษา 
 (๑) ตายหรือลาออก 

  (๒) ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินยั 
  (๓) ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วนั นับจากวนัเปดภาคการศึกษา โดยมิไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 (๔) ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกที่เร่ิมเขา
ศึกษาในมหาวทิยาลัย 

 (๕) ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๕๐ ยกเวนนกัศึกษาท่ีเร่ิมเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเปนภาคการศึกษาแรก 
  (๖) ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ไดรับสถานภาพรอพินิจ คร้ังท่ี ๑ 
  (๗) ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ไดรับสถานภาพรอพินิจ คร้ังท่ี ๒ 
  (๘) ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ไดรับสถานภาพรอพินิจ คร้ังท่ี ๓ 
  (๙) ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน ขอ ๑๗ 
  (๑๐)  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     (๑๑)  คณะกรรมการแพทย ซ่ึงแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยวาปวย  และ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะเห็นเปนเอกฉันทวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปน



 ๙ 

อันตรายตอผูอ่ืน คณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะอาจใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษาเพื่อรับ
การบําบัดรักษา 
 ขอ ๑๗  ระยะเวลาการศึกษา 
  ๑๗.๑ ระบบทวิภาค 

  ๑๗.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา 
 (๑)  หลักสูตร ๔ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 
   (๒)  หลักสูตร ๕ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และ
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา 

(๓)  หลักสูตร ๖ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และ
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา 

๑๗.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบไมเต็มเวลา 
(๑) หลักสูตร ๔ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา 
(๒) หลักสูตร ๕ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา 
(๓) หลักสูตร ๖ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๘ ปการศึกษา 
๑๗.๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) แบบเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ 

ภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
๑๗.๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) แบบไมเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 

๘ ภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
 ๑๗.๒ ระบบไตรภาค 

   ๑๗.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา 
(๑) หลักสูตร ๔ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๙ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 
(๒)  หลักสูตร ๕ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ 

และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา 
(๓) หลักสูตร ๖ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา 
 
 



 ๑๐ 

  ๑๗.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบไมเต็มเวลา 
(๑)  หลักสูตร ๔ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา 
(๒)  หลักสูตร ๕ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๒๖ ภาคการศึกษาปกติ 

และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา 
(๓)  หลักสูตร ๖ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๓๐ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๘ ปการศึกษา 
๑๗.๒.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) แบบเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ 

ภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
๑๗.๒.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) แบบไมเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 

๘ ภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
 ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ/หรือเขารวมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ และ/หรือปวยและคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัย/คณะเห็นเปนเอกฉันทวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน 

ขอ ๑๘ การลาพักการศึกษา 
 (๑) การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลวเปน
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยท่ีรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ในภาคการศึกษานั้นจะไมปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา 
 (๒) ในการขอลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือรับรองของ    
ผูปกครองผานอาจารยท่ีปรึกษา  การลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจําคณะ เวน
แตเปนการลาพักการศึกษากอนลงทะเบียนเรียน ซ่ึงใหอยูในอํานาจของคณบดีท่ีจะพิจารณาอนุมัติได 

 (๓) การลาพักการศึกษา จะลาพกัเกินสองภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได 
 (๔) ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพักการศึกษา  
ไมได 
 (๕) นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงคจะขอลาพัก    
การศึกษา จะตองขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา 
 (๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงคจะขอลาพักการศึกษา       
จะตองขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา 
 (๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ ๑๘(๓) ถึงขอ ๑๘(๖) 
ตองไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/



 ๑๑ 

คณะ เวนแตกรณีท่ีถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ และ/หรือเขารวมโครงการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ และ/หรือปวยโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะ 
 (๘) นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติ
ใหลาพักตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว 
 (๙) คณะกรรมการแพทยซ่ึงแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยวาปวย และคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัย/คณะเห็นเปนเอกฉันทวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะอาจใหนักศึกษาผูนั้นลาพักการศึกษาเพื่อรับการบําบัดรักษา 

ขอ ๑๙ การยายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชาภายในวิทยาลัย/คณะ 
๑๙.๑ นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอยายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา  ตองไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปน

นักศึกษา 
 ๑๙.๒ การยายวิทยาลัย/คณะ หรือสาขาวิชาภายในวิทยาลัย/คณะตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะท่ีเกี่ยวของ โดยนักศึกษาท่ีขอยาย
วิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา ตองศึกษาอยูในวิทยาลัย/คณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอยางนอยหนึ่งภาค
การศึกษา ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกใหพัก 
 ๑๙.๓ การยายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา  ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนหมดกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีจะเร่ิมเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม 
 ๑๙.๔ นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหยายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา   
  (๑)  มีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรือภาควิชาใหมของนักศึกษาจะโอนผล
การศึกษาเดิมมาท้ังหมด โดยไมเปล่ียนแปลง และการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหนําผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใชในการคํานวณดวย  แตการคิดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมเทานั้น หรือ 
  (๒)  เทียบโอนรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  สามารถนํารายวิชาท่ีเทียบ
โอนซ่ึงเปนรายวิชาบังคับตามหลักสูตรท่ียายเขามาคํานวณได 

ขอ ๒๐ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ขอ ๒๑ บทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ 
  นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบใหลงโทษดังนี้ ปรับตกวิชาท่ีทุจริต และใหพักการศึกษา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ หรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี 
 
 



 ๑๒ 

ขอ ๒๒ การสําเร็จการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตางๆ 
ครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (CGPA) ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ ตลอดจน
แตมระดับคะแนนเฉล่ียวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไมตํ่ากวา ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธ์ิยื่นคํารองแสดงความ
จํานงขอรับปริญญา  ท้ังนี้วิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชาสามารถกําหนดเกณฑท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมไดโดยไมขัด
ตอขอบังคับนี้ 

ขอ ๒๓ การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติใหปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี ้
  (๑) ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ครบถวนตามหลักสูตรและ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  
  (๒) ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม และแตมระดับคะแนนเฉล่ียวิชาชีพบังคับและวิชาชีพ
เลือก ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ หรือตามเกณฑขอ ๒๒ 
  (๓) ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาช่ัว
ระยะเวลาหนึ่ง 
  (๔) ไดปฏิบัติตามขอบังคับตางๆ ครบถวน และไมมีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย 

 (๕) ไดดําเนนิการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๔ การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 

 ๒๔.๑ นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย อาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอ่ืนเปนการเพ่ิมเติมได 
 ๒๔.๒ การสมัครขอเขาศึกษา  ใหยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยอยางนอย ๒ เดือนกอนกําหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะเขาศึกษา พรอมท้ังหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา  และคําอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรเดิม กรณีท่ีเปนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อ่ืน ใหติดตอสถาบันเดิมใหจัดสง
หลักฐานดังกลาวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงดวย 
 ๒๔.๓ การขอเขาศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะท่ี
นักศึกษาขอเขาศึกษา โดยนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) ไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
เพราะความผิดทางวินัย 

 (๒)  ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  (๓) ไมเคยตองโทษจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
อันเปนลหุโทษ 

 ๒๔.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
  (๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
รังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 ๑๓ 

  (๒) ในกรณีท่ีรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษามา  
มีมาตรฐานเทียบเทารายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะไดรับการยกเวนรายวิชาหมวด
ศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรท่ีเขาศึกษา 

ขอ  ๒๕ รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยีย่ม 
  เพื่อสงเสริมความมุงม่ันทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการมอบรางวัล
เหรียญทองกิตติคุณเรียนดี แกผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยมีเกณฑการพิจารณา  ดังนี้ 
 (๑) การพิจารณาใหเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม จะพิจารณาใหแกนักศึกษาทุกคณะ 
คณะละ ๑ เหรียญ 
 (๒) ผูมีสิทธ์ิไดรับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม ไดแกผูไดแตมระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมสูงท่ีสุดติดตอกันทุกปการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมมากกวา ๓.๕๐ โดย
ไมเคยสอบตกหรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ตลอดจนศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 ขอ  ๒๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจในการออกประกาศ หรือ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้  
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
      พลอากาศตรี 

     (กําธน  สินธวานนท) 
     นายกสภามหาวิทยาลัย 


