ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๐ ใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไวดังนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ให ย กเลิ ก ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ว า ด ว ยมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่กําหนดไวกอนขอบังคับนี้ หรือที่ขัดแยง
หรือที่แยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอื่น
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยรังสิต
“คณะ”
หมายถึง วิทยาลัย/คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของวิทยาลัย/คณะที่นกั ศึกษาสังกัดอยู
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิ ช าหรื อ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสาขา
วิชาเอกที่นักศึกษาศึกษาอยู
“นักศึกษา”
หมายถึง ผู ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ๒ ระบบ คือ ระบบทวิภาค และระบบไตรภาค
(๑) ระบบทวิภาค
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคโดยแบงเวลาการศึกษาในหนึ่งปออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนในแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๑๕

๒
สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคเรียนที่ ๒ อีก ๑ ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๖
สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษา
ที่ไมบังคับ ยกเวนหลักสูตรที่ไดกําหนดใหตองศึกษาภาคฤดูรอนดวย
(๒) ระบบไตรภาค
การจัดการศึกษาระบบไตรภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในหนึ่งปออกเปน ๓ ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
๕.๒ คําวา “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดใหแก
นักศึกษา
๕.๒.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา เทากับ ๑ หนวยกิต
(๓) การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๕.๒.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๒
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๓) การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๓๖ ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ ดรับมอบหมาย ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๓๖ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
ขอ ๗ การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
โดยการคั ด เลื อ กหรื อ สอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข า เป น นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
จะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป

๓
ขอ ๘ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๘.๑ ผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๒ ผู ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเข า เป น นั ก ศึ ก ษา จะมี ส ถานภาพเป น นั ก ศึ ก ษาต อ เมื่ อ ได ขึ้ น
ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว โดยใหนําเอกสารดังตอไปนี้ ไปรายงานตัวตอสํานักงานทะเบียน
(๑) บัตรเลขที่นั่งสอบ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู หรือประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ชุด
(๔) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบนั ชั้นหนึง่
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองหรือผูอุปการะพรอมลายเซ็นเจาของ
บัตร
(๖) ใบสําคัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) รับนักศึกษาชาย
(๗) รูปถาย (แตงเครื่องแบบนักเรียนหรือแตงกายสุภาพ หนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาสีเขม) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป
ขอ ๙ การลงทะเบียนเรียน
๙.๑ การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอน ถาวิชาใด มี
วิชาบังคับกอนหรือวิชาพื้นความรู ซึ่งไดกําหนดไวในหลักสูตรใหศึกษากอน นักศึกษาจะตองสอบวิชาที่บังคับ
กอนใหได หรือผานการศึกษาวิชาพื้นความรูเดิมมาแลว
๙.๒ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช าด ว ยตนเอง ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัย กําหนด
๙.๓ จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน (ระบบทวิภาคและระบบไตรภาค)
๙.๓.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ
(๑) นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ใหลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ปกติ ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙
หนวยกิต ยกเวนการลงทะเบียนภาคสุดทายกอนที่จะจบการศึกษา
(๒) นักศึกษาที่เรียนไมเต็มเวลา ใหลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ยกเวนการลงทะเบียนภาคสุดทายกอนที่จะจบการศึกษา
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 สัปดาหนบั จากวันเริ่มการเรียนการสอนของภาคฤดูรอน วิชาทีเ่ พิกถอนจะไมบนั ทึก
ในรายงานผลการศึกษา
๑๐.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาหแตไมเกิน ๑๒ สัปดาห นับจากวันเริ่มการ
เรียนการสอนของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง ๑ สัปดาหแตไมเกิน ๔ สัปดาห นับจากวันเริ่มการเรียนการ
สอนของภาคฤดูรอน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ W
๑๐.๔ การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะตองไมขัดกับจํานวนหนวยกิตตอภาค
การศึกษาตามขอ ๙.๓
๑๐.๕ การขอคืนคาหนวยกิต
(๑) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืน
คาหนวยกิตเต็มจํานวน โดยการขอคืนคาหนวยกิตตองกระทําภายในปการศึกษาที่มีการถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนรายวิชาเกิดขึ้น
(๒) การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ ใหโอน
เงินคาลงทะเบียนรายวิชานัน้ ๆ เปนคาลงทะเบียนเรียนของรายวิชาทีข่ อเพิ่มไดเต็มจํานวน หรือโอนเงินไปใช
ในภาคการศึกษาถัดไป
(๓) รายวิชาที่เพิกถอนในสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละ ๘๐
(๔) รายวิชาที่เพิกถอนในสัปดาหที่ ๓ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละ ๖๐
(๕) รายวิชาที่เพิกถอนในสัปดาหที่ ๔ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละ ๔๐
(๖) รายวิชาทีเ่ พิกถอนในสัปดาหที่ ๕ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ไดรับคืนคาหนวยกิตรอยละ ๒๐
(๗) รายวิชาที่เพิกถอน เมื่อพนกําหนด ๕ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน
(๘) การเพิกถอนรายวิชาในภาคฤดูรอน นักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน
ขอ ๑๑ การเรียนและการวัดผลการเรียน

๕
(๑) มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
ในทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอื่นที่วิทยาลัย/คณะเจาของ
รายวิชาจะกําหนด
(๒) มีการวัดและประเมินผลระหวางภาคการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยภาคละหนึ่งครั้ง
และมีการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอยางนอยอีกภาคละหนึ่งครั้ง
(๓) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล
ขอ ๑๒ การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหประเมินเปนแตมระดับคะแนน (Numeric
Grades) หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณทไ่ี มมีคาระดับคะแนน ดังตอไปนี้
๑๒.๑ แตมระดับคะแนนมี ๘ ระดับดังตอไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แตมระดับคะแนน
ความหมาย
A
๔.๐
ดีเยีย่ ม (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 สัญลักษณที่ไมมีคาระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยูใ นระดับขัน้ ตัง้ แต
C ขึ้นไปนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยูใ นขั้นออน
มาก นับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมไมได
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
IP
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In-Progress)
CS
การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Standardized Test)
CE
การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่ไมใชการ
ทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam)

๖
CT

การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรม
ที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ (Credits from Training)
CP
การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมา
กอน (Credits from Portfolio)
๑๒.๓ การใหสัญลักษณ F จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) นักศึกษาเขาสอบและสอบตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ
(๓) นักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาสอบ เนื่องจากไดรับการตัดสินวามีเวลาเรียนไมถึงรอย
ละ ๘๐ ของวิชานั้น
(๔) นักศึกษาทุจริตในการสอบและไดรับการตัดสินใหสอบตก
(๕) เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัตติ ามขอ ๑๒.๕
๑๒.๔ การใหสัญลักษณ I จะกระทําไดในกรณีนักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบของ
การศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหนา
ภาควิชา
๑๒.๕ การเปลี่ยนสัญลักษณ I จะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาถัดไป
๑๒.๖ การใหสัญลักษณ S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นวาไมสมควร
ประเมินผลการศึกษาเปนแตมระดับคะแนน
๑๒.๗ การใหสัญลักษณ W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่มนี ักศึกษาไดเพิกถอนตามขอ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวิชาแลว
๑๒.๘ นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นไป หรือไดสัญลักษณ S ตามแตกรณี ถือ
วาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวนรายวิชาที่คณะกําหนดไวเปนอยางอื่น
๑๒.๙ การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการเรียน หรือปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกันมามากกวาหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด สัญลักษณ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเปนแตมระดับ
คะแนน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี
ขอ ๑๓ การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ คา
ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นกับแตมระดับคะแนนที่ไดรับจากการประเมินผล
รายวิชานั้น ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชา

๗
ที่มีการประเมินผลเปนแตมระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนําผล
การศึกษาและหนวยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๒) แตมระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA) คือ
คาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับแตมระดับคะแนนที่ไดรับจาก
การประเมิ นผลรายวิ ชานั้น ตั้งแตเ ริ่มเข าศึ กษาในมหาวิ ทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิ ตรวมของรายวิ ชา
ดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนแตมระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนวิชาใดมากกวาหนึ่ง
ครั้งใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ
(๓) การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย ใหคํานวณเปนคาที่มีเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง
โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ ๓
(๔) ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปนแตม
ระดับคะแนน ใหรอการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอนจนกวาสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น
ขอ ๑๔ การนับหนวยกิตสะสม
(๑) ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลเปนแตมระดับคะแนน ยกเวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนําเฉพาะครั้งหลังสุด
มานับเปนหนวยกิตสะสม
(๒) รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแตไมมีการประเมินผลเปนแตมระดับ
คะแนน ใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชานั้นรวมในหนวยกิตสะสมแตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ตามขอ ๑๓
ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
(๑) นั ก ศึ ก ษาจะขอลงทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า รายวิ ช าใด จะต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ที่
นักศึกษาสังกัด
(๒) ในรายวิชาบังคับที่ไดระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ U ตามแตกรณีจะตอง
ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นอีก จนกวาจะสอบได
(๓) ในรายวิชาเลือกที่ไดระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ U ตามแตกรณี อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทนก็ได
ขอ ๑๖ สถานภาพของนักศึกษา
๑๖.๑ การจํา แนกสถานภาพนัก ศึ ก ษา จะกระทํา เมื่อสิ้ น ภาคการศึก ษาปกติ แ ตละภาค
การศึกษา สําหรับภาคฤดูรอนจะไมมีการจําแนกสถานภาพ แตจะจําแนกสถานภาพในภาคการศึกษาปกติถัดไป
๑๖.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และนักศึกษาสถาน
ภาพรอพินิจ
๑๖.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป

๘
๑๖.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีสถานภาพไมเขาเกณฑตามขอ
๑๖.๒.๑ และใหจําแนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแลว และ
ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสองไมถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาปกติที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๑
(๒) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑ ที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต ๑.๗๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับสถานภาพรอพินจิ ครั้งที่ ๒
(๓) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒ ที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต ๑.๙๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับสถานภาพรอพินจิ ครั้งที่ ๓
๑๖.๓ ฐานะชั้นปของนักศึกษาการเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นสุดแตละ
ปการศึกษา โดยเทียบจากหนวยกิตที่สอบไดตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของหลักสูตรนั้น หรือตามที่
สาขาวิชากําหนด
๑๖.๔ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) ตายหรือลาออก
(๒) ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินยั
(๓) ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา โดยมิไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา
(๔) ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกที่เริ่มเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๕) ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ ยกเวนนักศึกษาที่เริ่มเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเปนภาคการศึกษาแรก
(๖) ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ไดรับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑
(๗) ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ไดรับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒
(๘) ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ไดรับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๓
(๙) ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน ขอ ๑๗
(๑๐) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๑๑) คณะกรรมการแพทย ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย วิ นิ จ ฉั ย ว า ป ว ย และ
คณะกรรมการประจําวิ ท ยาลั ย /คณะเห็ น เปน เอกฉัน ทว าโรคนั้ น เป น อุ ปสรรคต อการศึ ก ษา และหรื อเป น

๙
อันตรายตอผูอื่น 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
ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ/หรือเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ และ/หรือปวยและคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัย/คณะเห็นเปนเอกฉันทวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือเปนอันตรายตอผูอื่น
ขอ ๑๘ การลาพักการศึกษา
(๑) การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลวเปน
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะไมปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) ในการขอลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือรับรองของ
ผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจําคณะ เวน
แตเปนการลาพักการศึกษากอนลงทะเบียนเรียน ซึ่งใหอยูในอํานาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมัติได
(๓) การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได
(๔) ในสองภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลั ย นัก ศึกษาจะลาพักการศึกษา
ไมได
(๕) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น หากประสงค จ ะขอลาพั ก
การศึกษา จะตองขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงคจะขอลาพักการศึกษา
จะตองขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
(๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ ๑๘(๓) ถึงขอ ๑๘(๖)
ตองไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/

๑๑
คณะ เว น แต ก รณี ที่ ถู ก เกณฑ ห รื อ ระดมเข า รั บ ราชการทหารกองประจํ า การ และ/หรื อ เข า ร ว มโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ และ/หรือปวยโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะ
(๘) นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับการอนุมัติ
ใหลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
(๙) คณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยวาปวย และคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัย/คณะเห็นเปนเอกฉันทวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอผูอื่น
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะอาจใหนักศึกษาผูนั้นลาพักการศึกษาเพื่อรับการบําบัดรักษา
ขอ ๑๙ การยายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชาภายในวิทยาลัย/คณะ
๑๙.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา ตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปน
นักศึกษา
๑๙.๒ การยายวิทยาลัย/คณะ หรือสาขาวิชาภายในวิทยาลัย/คณะตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะที่เกี่ยวของ โดยนักศึกษาที่ขอยาย
วิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา ตองศึกษาอยูในวิทยาลัย/คณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอยางนอยหนึ่งภาค
การศึกษา ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกใหพัก
๑๙.๓ การยายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนหมดกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม
๑๙.๔ นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหยายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา
(๑) มีสถานภาพนัก ศึกษาคงเดิม คณะหรือภาควิช าใหมของนัก ศึก ษาจะโอนผล
การศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยไมเปลี่ยนแปลง และการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนําผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใชในการคํานวณดวย แตการคิดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมเทานั้น หรือ
(๒) เทียบโอนรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สามารถนํารายวิชาที่เทียบ
โอนซึ่งเปนรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ยายเขามาคํานวณได
ขอ ๒๐ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒๑ บทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบใหลงโทษดังนี้ ปรับตกวิชาที่ทุจริต และใหพักการศึกษา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ หรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี

๑๒
ขอ ๒๒ การสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดทายที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตางๆ
ครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไมต่ํากวา ๒.๐๐ ตลอดจน
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไมต่ํากวา ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคํารองแสดงความ
จํานงขอรับปริญญา ทั้งนี้วิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชาสามารถกําหนดเกณฑที่เหมาะสมเพิ่มเติมไดโดยไมขัด
ตอขอบังคับนี้
ขอ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัตใิ หปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
(๑) ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
(๒) ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพ
เลือก ไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือตามเกณฑขอ ๒๒
(๓) ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง
(๔) ไดปฏิบัติตามขอบังคับตางๆ ครบถวน และไมมีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย
(๕) ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๔ การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๒๔.๑ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย อาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
๒๔.๒ การสมัครขอเขาศึกษา ใหยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยอยางนอย ๒ เดือนกอนกําหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเขาศึกษา พรอมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบาย
รายวิชาของหลัก สูตรเดิม กรณี ที่เ ปน นัก ศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาที่อื่น ใหติดตอสถาบันเดิมใหจั ดสง
หลักฐานดังกลาวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงดวย
๒๔.๓ การขอเขาศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะที่
นักศึกษาขอเขาศึกษา โดยนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
เพราะความผิดทางวินัย
(๒) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
(๓) ไมเคยตองโทษจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
อันเปนลหุโทษ
๒๔.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
(๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
รังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๓
(๒) ในกรณีที่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตรที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษามา
มีมาตรฐานเทียบเทารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะไดรับการยกเวนรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปในหลักสูตรที่เขาศึกษา
ขอ ๒๕ รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยีย่ ม
เพื่อสงเสริมความมุงมั่นทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการมอบรางวัล
เหรียญทองกิตติคุณเรียนดี แกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้
(๑) การพิจารณาใหเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม จะพิจารณาใหแกนักศึกษาทุกคณะ
คณะละ ๑ เหรียญ
(๒) ผูมีสิทธิ์ไดรับเหรีย ญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ย ม ได แก ผูไ ดแ ตมระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมสูงที่สุดติดตอกันทุกปการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกวา ๓.๕๐ โดย
ไมเคยสอบตกหรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ตลอดจนศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
ขอ ๒๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกประกาศ หรือ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้
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