
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต 
ว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                                                 

  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี       พ.ศ. 
๒๕๕๐ ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังที่   ๑/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่   ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี     
ไว้ดังนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี             
พ.ศ. ๒๕๔๘  
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ก าหนดไว้ก่อนข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดแย้ง
หรือที่แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยรังสิต 
  “คณะ”   หมายถึง  วิทยาลัย/คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “คณบดี”   หมายถึง  คณบดีของวิทยาลัย/คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “สาขาวิชา”   หมายถึง สาขาวิชาหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบหลักสูตรสาขา

วิชาเอกที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
  “นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ ๕  ระบบการศึกษา 

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

การศึกษาปกติ คือภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 



 ๒ 

สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคเรียนที่ ๒ อีก ๑ ภาคการศึกษาก็ได้ ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ 
สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษา  
ที่ไม่บังคับ ยกเว้นหลักสูตรที่ได้ก าหนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย  

 (๒)  ระบบไตรภาค 
 การจัดการศึกษาระบบไตรภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น ๓ ภาค

การศึกษาปกติ  ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบังคับ  มีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์   
๕.๒   ค าว่า “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่      

นักศึกษา 
 ๕.๒.๑  ระบบทวิภาค 

   (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕   
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน่้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง      
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   (๓)  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   (๔)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๕.๒.๒ ระบบไตรภาค 
   (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๒ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง     
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   (๓)  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๖ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   (๔)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

ข้อ ๗  การคัดเลือกเข้าเป็นนักศกึษา 
 โดยการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย              
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 



 ๓ 

ข้อ ๘  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๘.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๘.๒  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยให้น าเอกสารดังต่อไปนี้ ไปรายงานตัวต่อส านักงานทะเบียน 

 (๑) บัตรเลขที่นั่งสอบ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓)  ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จ านวน ๒ ชุด 
  (๔) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 
  (๕)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะพร้อมลายเซ็นเจ้าของ
บัตร 
  (๖) ใบส าคัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) รับนักศึกษาชาย 
  (๗) รูปถ่าย (แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก       
ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๔ รูป 

ข้อ ๙  การลงทะเบียนเรียน 
 ๙.๑ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้าวิชาใด   มี
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาพื้นความรู้ ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาจะต้องสอบวิชาที่บังคับ
ก่อนให้ได้ หรือผ่านการศึกษาวิชาพื้นความรู้เดิมมาแล้ว   
 ๙.๒ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง   ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัย ก าหนด 

๙.๓  จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน (ระบบทวิภาคและระบบไตรภาค) 
  ๙.๓.๑  นักศึกษาสถานภาพปกต ิ
  (๑) นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา  
  (๒) นักศึกษาที่เรียนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา 
  ๙.๓.๒  นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ 
   นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่
น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้  ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
 
 



 ๔ 

 ข้อ ๑๐  การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา 
 ๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
 ๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภาค
ฤดูร้อน  (แก้ไขโดยผ่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552) 
 ๑๐.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากเร่ิมการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเร่ิมการเรียนการสอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะไม่บันทกึ
ในรายงานผลการศึกษา 
 ๑๐.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเร่ิมการ
เรียนการสอนของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง ๑ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๔ สัปดาห์ นับจากวันเร่ิมการเรียนการ
สอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสญัลักษณ์ W 
 ๑๐.๔ การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะต้องไม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาตามข้อ ๙.๓  

 ๑๐.๕ การขอคืนคา่หน่วยกิต 
  (๑) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธ์ิขอคืน
ค่าหน่วยกิตเต็มจ านวน  โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้องกระท าภายในปีการศึกษาที่มีการถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนรายวิชาเกิดขึ้น 
  (๒) การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้โอน
เงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ เป็นค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาที่ขอเพิ่มได้เต็มจ านวน หรือโอนเงินไปใช้
ในภาคการศึกษาถัดไป 
  (๓) รายวิชาที่เพิกถอนในสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ได้รับคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ ๘๐ 
  (๔) รายวิชาที่เพิกถอนในสัปดาห์ที่ ๓ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ได้รับคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ ๖๐ 
  (๕) รายวิชาที่เพิกถอนในสัปดาห์ที่ ๔ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ได้รับคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ ๔๐ 
  (๖)  รายวิชาที่เพิกถอนในสัปดาห์ที่ ๕ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ได้รับคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ ๒๐ 
  (๗) รายวิชาที่เพิกถอน เมื่อพ้นก าหนด ๕ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาจะไมไ่ด้รับค่าหน่วยกิตคืน 
  (๘) การเพิกถอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน 

ข้อ ๑๑  การเรียนและการวัดผลการเรียน 



 ๕ 

 (๑) มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ในทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบ หรือวิธีอื่นที่ วิทยาลัย/คณะเจ้าของ
รายวิชาจะก าหนด 
 (๒) มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ  อย่างน้อยภาคละหนึ่งคร้ัง 
และมีการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกภาคละหนึ่งครั้ง 
 (๓) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือได้ท างานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการ
วัดและประเมินผล 

ข้อ ๑๒  การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric 
Grades) หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ทีไ่ม่มคี่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี ้
 ๑๒.๑   แต้มระดับคะแนนมี ๘ ระดับดังต่อไปนี ้
  ระดับคะแนนตัวอักษร แต้มระดับคะแนน          ความหมาย 

   A   ๔.๐  ดีเย่ียม (Excellent) 
   B+   ๓.๕  ดีมาก (Very Good) 
   B   ๓.๐  ดี (Good) 
   C+   ๒.๕  ปานกลาง (Fairly Good) 

   C   ๒.๐  พอใช้ (Fair) 
   D+   ๑.๕  อ่อน (Poor) 
   D   ๑.๐  อ่อนมาก (Minimum Passing) 
   F   ๐.๐  ตก (Failure) 

 ๑๒.๒ สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มคีวามหมายดงันี้ 
       สัญลักษณ ์ ความหมาย 

   I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   S  พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นตั้งแต่ 

C ขึ้นไปนับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
   U  ไม่พอใจ  (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อน

มาก นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไม่ได ้
   W  การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 

    IP  การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-Progress) 
   CS  การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standardized Test) 
CE      การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่ไม่ใช่การ

ทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) 



 ๖ 

 CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรม
ที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ (Credits from Training) 

CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มา
ก่อน (Credits from Portfolio) 

 ๑๒.๓ การให้สัญลักษณ์ F จะกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
  (๑) นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 

   (๒) นักศึกษาขาดสอบ 
  (๓)  นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ เนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย

ละ ๘๐ ของวิชานั้น 
  (๔) นักศึกษาทุจริตในการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก 

   (๕) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขอ้ ๑๒.๕ 
 ๑๒.๔ การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าได้ในกรณีนักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบของ
การศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้า
ภาควิชา 
 ๑๒.๕ การเปลี่ยนสัญลักษณ์  I จะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป 
 ๑๒.๖ การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับคะแนน 

 ๑๒.๗ การให้สัญลักษณ์ W จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   (๑) ในรายวิชาที่มีนักศึกษาได้เพิกถอนตามข้อ ๑๐.๓ 
   (๒) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวิชาแล้ว 
 ๑๒.๘  นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นไป หรือได้สัญลกัษณ์ S ตามแต่กรณี ถือ
ว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่คณะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
 ๑๒.๙ การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการเรียน หรือปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันมามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับ
คะแนน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

ข้อ  ๑๓ การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 (๑) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ ค่า
ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นกับแต้มระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผล
รายวิชานั้น ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชา



 ๗ 

ที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง ให้น าผล
การศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 (๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA) คือ 
ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับแต้มระดับคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินผลรายวิชานั้น ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา         
ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่ง
ครั้งให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ  
 (๓) การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 
 (๔) ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์  I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นแต้ม
ระดับคะแนน ให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 

ข้อ  ๑๔ การนับหน่วยกิตสะสม 
 (๑) ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งคร้ัง ให้น าเฉพาะคร้ังหลังสุด
มานับเป็นหน่วยกิตสะสม 
 (๒) รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแต่ไม่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมแต่ไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
ตามข้อ ๑๓ 

ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 (๑) นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาใด จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ที ่       
นักศึกษาสังกัด 
 (๒) ในรายวิชาบังคับที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณีจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นอีก จนกว่าจะสอบได ้
 (๓) ในรายวิชาเลือกที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณี อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๖ สถานภาพของนกัศึกษา 
 ๑๖.๑ การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค
การศึกษา ส าหรับภาคฤดูร้อนจะไม่มีการจ าแนกสถานภาพ แต่จะจ าแนกสถานภาพในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
 ๑๖.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และนักศึกษาสถาน        
ภาพรอพินิจ 

 ๑๖.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 



 ๘ 

  ๑๖.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีสถานภาพไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 
๑๖.๒.๑ และให้จ าแนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี้ 

  (๑) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแล้ว และ
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสองไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
ตั้งแต่ ๑.๕๐  แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๑ 
   (๒) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑ ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๒ 
   (๓) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒ ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๓ 
 ๑๖.๓ ฐานะช้ันปีของนักศึกษาการเทียบฐานะช้ันปีของนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นสุดแต่ละ
ปีการศึกษา โดยเทียบจากหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น หรือตามที่
สาขาวิชาก าหนด 

 ๑๖.๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 (๑) ตายหรือลาออก 

  (๒) ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากตอ้งโทษทางวินัย 
  (๓) ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยมิได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 (๔) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกที่เร่ิมเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 (๕) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เร่ิมเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเป็นภาคการศึกษาแรก 
  (๖) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ได้รับสถานภาพรอพินิจ คร้ังที่ ๑ 
  (๗) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ได้รับสถานภาพรอพินิจ คร้ังที่ ๒ 
  (๘) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ได้รับสถานภาพรอพินิจ คร้ังที่ ๓ 
  (๙) ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๗ 
  (๑๐)  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     (๑๑)  คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าป่วย  และ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย/คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็น



 ๙ 

อันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย/คณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อรับ
การบ าบัดรักษา 
 ข้อ ๑๗  ระยะเวลาการศึกษา 
  ๑๗.๑ ระบบทวิภาค 

  ๑๗.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา 
 (๑)  หลักสูตร ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
   (๒)  หลักสูตร ๕ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และ
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 

(๓)  หลักสูตร ๖ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และ
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 

๑๗.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบไม่เต็มเวลา 
(๑) หลักสูตร ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
(๒) หลักสูตร ๕ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
(๓) หลักสูตร ๖ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 
๑๗.๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ 

ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 
๑๗.๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบไม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 

๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 ๑๗.๒ ระบบไตรภาค 

   ๑๗.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา 
(๑) หลักสูตร ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
(๒)  หลักสูตร ๕ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ 

และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 
(๓) หลักสูตร ๖ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
 
 



 ๑๐ 

 ๑๗.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบไม่เต็มเวลา 
(๑)  หลักสูตร ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
(๒)  หลักสูตร ๕ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๒๖ ภาคการศึกษาปกติ 

และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
(๓)  หลักสูตร ๖ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๓๐ ภาคการศึกษาปกติ และ

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 
๑๗.๒.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ 

ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 
๑๗.๒.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบไม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 

๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ และ/หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ และ/หรือป่วยและคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย/คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 

ข้อ ๑๘ การลาพักการศึกษา 
 (๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้วเป็น
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยที่รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา 
 (๒) ในการขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของ    
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติ  จากคณะกรรมการประจ าคณะ เว้น
แต่เป็นการลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ซึ่งให้อยู่ในอ านาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมัติได้ 

 (๓) การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้ 
 (๔) ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพักการศึกษา  
ไม่ได้ 
 (๕) นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพัก    
การศึกษา จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
 (๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพักการศึกษา       
จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
 (๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ ๑๘(๓) ถึงข้อ ๑๘(๖) 
ต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย/



 ๑๑ 

คณะ เว้นแต่กรณีที่ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และ /หรือเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ และ/หรือป่วยโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย/คณะ 
 (๘) นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 (๙) คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย/คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย/คณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นลาพักการศึกษาเพื่อรับการบ าบัดรักษา 

ข้อ ๑๙ การย้ายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชาภายในวิทยาลัย/คณะ 
๑๙.๑ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอย้ายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา  ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 
 ๑๙.๒ การย้ายวิทยาลัย/คณะ หรือสาขาวิชาภายในวิทยาลัย/คณะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย/คณะที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาที่ขอย้าย
วิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา ต้องศึกษาอยู่ในวิทยาลัย/คณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอย่างน้อยหนึ่งภาค
การศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกให้พัก 
 ๑๙.๓ การย้ายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดก าหนดการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะเร่ิมเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 
 ๑๙.๔ นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายวิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา   
  (๑)  มีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรือภาควิชาใหม่ของนักศึกษาจะโอนผล
การศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยไม่เปลี่ยนแปลง และการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใช้ในการค านวณด้วย  แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น หรือ 
  (๒)  เทียบโอนรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  สามารถน ารายวิชาที่เทียบ
โอนซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ย้ายเข้ามาค านวณได้ 

ข้อ ๒๐ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒๑ บทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ลงโทษดังนี้ ปรับตกวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วแต่กรณี 
 
 



 ๑๒ 

ข้อ ๒๒ การส าเร็จการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ 
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ตลอดจน
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธ์ิย่ืนค าร้องแสดงความ
จ านงขอรับปริญญา  ทั้งนี้วิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชาสามารถก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้โดยไม่ขัด
ต่อข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๓ การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนดังนี ้
  (๑) ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  
  (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพ
เลือก ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือตามเกณฑ์ข้อ ๒๒ 
  (๓) ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาช่ัว
ระยะเวลาหนึ่ง 
  (๔) ได้ปฏิบัติตามขอ้บังคับต่างๆ ครบถ้วน และไม่มหีนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

 (๕) ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๔ การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 

 ๒๔.๑ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ 
 ๒๔.๒ การสมัครขอเข้าศึกษา  ให้ย่ืนค าร้องต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ เดือนก่อนก าหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา  และค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรเดิม กรณีที่เป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อื่น ให้ติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่ง
หลักฐานดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย 
 ๒๔.๓ การขอเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า วิทยาลัย/คณะที่
นักศึกษาขอเข้าศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
เพราะความผิดทางวินัย 

 (๒)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  (๓) ไม่เคยต้องโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิด
อันเป็นลหุโทษ 

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



 ๑๓ 

  (๒) ในกรณีที่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษามา  
มีมาตรฐานเทียบเท่ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปในหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

ข้อ  ๒๕ รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเย่ียม 
  เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัล
เหรียญทองกิตติคุณเรียนดี แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเย่ียม โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้ 
 (๑) การพิจารณาให้เหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเย่ียม จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ 
คณะละ ๑ เหรียญ 
 (๒) ผู้มีสิทธ์ิได้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเย่ียม ได้แก่ผู้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงที่สุดติดต่อกันทุกปีการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๓.๕๐ โดย
ไม่เคยสอบตกหรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด ตลอดจนศึกษาส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ข้อ  ๒๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจในการออกประกาศ หรือ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
      พลอากาศตรี 

     (ก าธน  สินธวานนท์) 
     นายกสภามหาวิทยาลัย 


