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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้ งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่ าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจาในคณะซึ่งคณบดีแต่งตั้งและมอบหมายให้
ทาหน้าที่แนะนา ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบในการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาใน
ระดับปริญญาตรี
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กาหนด การจัดแผนการเรียนจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการคณะ
“ค่าจั ดการศึกษา” หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าสนับสนุน การ
จัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ข้อ ๕ ให้ อธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามข้ อบั ง คั บ นี้ และให้ มี อานาจออกประกาศหรื อ ค าสั่ ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ไ ม่ไ ด้ก าหนดไว้ ในข้อ บัง คับ นี้ใ ห้ น าเสนอสภามหาวิท ยาลั ย พิจ ารณา โดยผ่ า นความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้ อ ๖ ปี ก ารศึ ก ษาให้ เ ริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี และสิ้ น สุ ด ลงในวั น ที่ ๓๑
พฤษภาคมของปีถัดไป
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิท ยาลั ย จั ดการศึ ก ษาโดยการก ากั บ ดูแ ลคณะและสาขาวิ ช าต่ า งๆ คณะใดหรื อ
สาขาวิชาใดมีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรใด ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
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(ก) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา ๑๖
สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(ข) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
กาหนดวันเปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา ๘ สัปดาห์ รวมทั้งเวลา
สาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
(๓) สาขาวิช าต่ างๆ จั ดสอนรายวิ ช าที่อ ยู่ใ นความรับ ผิ ด ชอบตามข้อ กาหนดของหลั กสู ต ร
รายวิชาหนึ่งๆ กาหนดปริมาณการศึกษาเป็นจานวนหน่วยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา ในแต่ละรายวิชาจะมีจานวน
หน่วยกิตกาหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ข) ภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ค) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ง) การทาโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๕) รายวิช าหนึ่ ง ๆ ประกอบด้ว ย รหั ส วิช า ชื่ อวิ ช า จานวนหน่ว ยกิต จานวนชั่ว โมงทฤษฎี
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ จานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคาอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชานั้นๆ
(๖) รายละเอีย ดของจ านวนหน่ว ยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ่งนับจากวันที่เปิดภาค
การศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ค) หลั กสู ตรปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่อ ง) มี จานวนหน่ว ยกิ ตรวมไม่ น้อ ยกว่า ๗๒ หน่ ว ยกิ ต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาสาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
หมวด ๒
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การรับเข้าศึกษา
ข้ อ ๘ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจะมี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษา ต่ อ เมื่ อ ได้ ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องดาเนินการด้วยตนเอง พร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษา
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) นั ก ศึก ษาต้อ งมี บั ต รประจ าตั ว นั กศึ กษาของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ งออกให้ โ ดยส านัก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
(๔) นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่คณะแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จ
ก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้นๆ
(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจากัดจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้ว จะต้องกระทา
ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่
เกิน ๒๒ หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๑) จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว หาก
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มีความจาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๕ หน่วยกิต ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นรายๆ ไป จานวน
หน่วยกิตสูงสุดนี้ไม่รวมถึงรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๓) การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทาได้เฉพาะกรณี
เจ็บป่วยหรือมีเหตุอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและได้รับอนุญาตจากคณบดี เว้นแต่เป็นภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกภาคสนาม หรือภาคการศึกษา
สุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
(๔) นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลั ย กาหนดพร้ อมทั้งช าระเงิน ค่าจั ดการศึก ษา ค่าธรรมเนีย มการศึก ษาและหนี้สิ นต่างๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
และไม่สามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ได้ทันในภาคการศึกษานั้น จะต้องขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อขอเปลี่ยนระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ในภาค
การศึกษาถัดไป
(๖) การลงทะเบีย นเรี ยนรายวิ ชาต่า งๆ ต้องได้รั บอนุ ญาตจากอาจารย์ที่ ปรึก ษาและหั วหน้ า
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ จะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(ค่าปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากเกินกว่า ๒ สัปดาห์ นับจากวันที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา
และชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น
(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ขอลาพักการศึกษาภายใน
๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(๙) สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามกาหนดใน
ประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(ค่าปรับ) หากลงทะเบียนเรียนและชาระเงิน
ช้ากว่ากาหนดเกิน ๑ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค เป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น
(๑๐) ให้อธิการบดีมีอานาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๘) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาการลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่พ้นกาหนดเวลา ๑ ปี นับ
จากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียม
เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๑) การขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ การขอเพิ่มและถอนรายวิชาให้ดาเนินการดังนี้
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(๑) การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห์ แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
(ค) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน F หรือ U ใน
รายวิชาที่ขอถอน
(๓) การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชา ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนใน ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒)
ข้อ ๑๔ การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๑) การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ เมื่อนักศึกษาได้มีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา
หากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ให้บันทึกระดับคะแนน AU ไว้ในระเบียน แต่ถ้านักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให้
อาจารย์ผู้สอนบันทึกระดับคะแนน W ไว้ในระเบียน
(๒) หน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมและหน่วย
กิตรวมของหลักสูตร
(๓) นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาผู้นั้นอาจ
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้าอีกเพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังได้
(๔) มหาวิท ยาลัย อนุ มัติใ ห้บุ คคลภายนอก ที่ ไม่ ใช่ นัก ศึก ษาของมหาวิ ทยาลัย เข้า ศึก ษาบาง
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ทางการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
เห็ น สมควร และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการนั้ น ๆ
เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๕ การเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดีเพื่อขออนุญาตลาพักการศึ กษาต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจาการ
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(ข) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย

เห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ป่วยต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาศึกษา
ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑
ภาคการศึกษาปกติ
(๒) เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีโดยเร็วที่สุด
(๓) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
หรื อในภาคการศึ กษาแรกที่ ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น นักศึก ษาของมหาวิทยาลั ยไม่ได้ เว้น แต่จ ะได้รั บอนุมั ติจาก
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา ต้องยื่นคาร้องขอ
กลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๕) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระหว่าง ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏ
ในระเบียน
(ข) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๑๒ สัปดาห์นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในระเบียนของภาคการศึกษานั้น
(ค) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นกาหนด ๑๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือพ้นกาหนด ๖ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนแล้ว ให้บันทึกระดับคะแนน F หรือ U ไว้
ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมี
เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได้ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพัก ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา
ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
(๖) ในกรณีที่ นั ก ศึ กษาได้ รับ อนุ ญ าตให้ ล าพั ก การศึ ก ษา หรื อมี ค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ย ให้ ล าพั ก
การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
นั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าจัดการศึกษาให้ แต่นักศึกษาไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๗) นักศึก ษาได้ รับอนุ ญาตให้ลาพั กการศึกษา หรื อมีคาสั่งมหาวิทยาลัยให้ลาพั กการศึกษา
เนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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(๘) การลาพั ก การศึ ก ษาไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ หรื อ การกลั บ เข้ า ศึ ก ษาใหม่ ห รื อ การถู ก ให้ พั ก

การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าสองเท่าของแผนการ
เรียนตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๗ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
(ก) การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ และยังคง
ป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(ข) การลาป่วยระหว่างการสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษาจนครบระยะเวลาที่กาหนด
ในภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(๒) การลาป่วยตาม (๑) นั้น นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันที่
นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อคณะใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้กาหนดเป็นระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษา
หมวด ๖
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๙ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘
(๔) ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
(๕) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก
(ก) มีเวลาศึกษาน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
(ข) ไม่ลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ชาระเงินค่าจัดการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในกาหนดเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๒ (๘)
(๗) พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้
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(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๒๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม ระหว่าง
๑ ถึง ๒๒ หน่วยกิต
(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมี หน่วยกิตสะสม ระหว่าง
๒๓ ถึง ๖๐ หน่วยกิต
(ค) มีคะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่ว ยกิตสะสม ตั้งแต่
๖๑ หน่วยกิต ขึ้นไป
นั กศึก ษาที่ ศึกษาและผ่ านการประเมินผลทุกรายวิ ช าตามที่ก าหนดไว้ใ นหลั กสู ตรและได้ค่ า
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญา ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า A หรือลงทะเบียนเรียนวิชา
อื่น ในหลั กสู ต รเพื่ อปรั บ ค่า คะแนนเฉลี่ ย สะสมให้ ถึง ๒.๐๐ ภายในก าหนด ๓ ภาคการศึ กษา รวมภาค
การศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะ เวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด
ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคต่อมาเป็นโมฆะ และไม่มีผลใดๆ
(๘) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๐ การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและมี
ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือ
รายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง มีการประยุกต์ใช้วิชาชีพประกอบการ
ทารายงานในลั กษณะภาคนิ พนธ์ตามคู่มือที่มหาวิทยาลั ยกาหนด เมื่อผ่ านการประเมินผลการศึกษาแล้ ว
นั ก ศึ ก ษาต้ องส่ ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ จ านวนหนึ่ ง เล่ ม พร้ อมแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต่ อ สาขาวิ ช า จึง จะส าเร็ จ
การศึกษา
(๒) กรณีนักศึกษาตามข้อ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ที่ไม่ประสงค์รับปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่
ศึกษา ให้นารายวิชาที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ได้แก่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของหลักสูตรนั้น
หมวด ๘
การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา
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ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังนี้
(๑) การขอรับปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ (๑)
(๒) การขอรับอนุปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ (๒)
ข้อ ๒๒ การขอรับปริญญา
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ จะต้องทาหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดยื่นต่อคณะภายใน ๓๐
วัน นั บ แต่วั น เปิ ดภาคการศึก ษาปกติห รื อ ภายใน ๑๕ วันนั บแต่ วันเปิดภาคการศึ กษาฤดูร้ อนที่ จะส าเร็ จ
การศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
การท าหนั ง สื อ ตามวรรคก่ อ น จะต้ อ งกระท าทุ ก ภาคการศึ ก ษาจนกว่ า นั ก ศึ ก ษาจะส าเร็ จ
การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาผู้ใดมิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับ การพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ ที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาทาหนังสือยื่นเพื่อ
ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ ๒๓ การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
(๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญา
หรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาตามข้อ ๒๒ ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจะต้อง
ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชาระหนี้สินที่มีทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การอนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา อนุมัติปริญญา
เกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๕ ผู้สาเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ต่ากว่า ๗๒ หน่วยกิต สาหรับ
หลักสูตร ๒-๓ ปีการศึกษา หรือไม่ต่ากว่า ๑๒๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือ ไม่ต่ากว่า
๑๕๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษา ขอลา
พักการศึกษาตามข้อบังคับนี้
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(๓) ต้องไม่มีระดับคะแนนต่ากว่า C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ให้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
(๑) (๒) และ (๓) และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๗๕
(๕) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ให้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
(๑) (๒)และ(๓) และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
ข้อ ๒๖ การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น โดย
แยกเป็นคณะ
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดั บ ๑ ที่ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๓) เกีย รตินิย มเหรี ยญเงินให้ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่ส องและ
จะต้องได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแต่ละคณะ ในกรณีผู้สาเร็จการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงสุด แต่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยม ให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการ
ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง และให้อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับ
ที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจาภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

