๒
ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค
การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคโดยแบ่ ง เวลาการศึ ก ษาในหนึ่ ง ปี อ อกเป็ น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วม่น้อยกว่า ๑๕
สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคเรียนที่ ๒ อีก ๑ ภาคการศึกษาก็วด้ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนวม่น้อยกว่า ๖
สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษา
ที่วม่บังคับ ยกเว้นหลักสูตรที่วด้กาหนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย
๕.๒ การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ให้มีหน่วยกิต ดังต่อวปนี้
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาวม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองวม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกวม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่วด้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ วม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๖ ปรัชญา และวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบวร้พรมแดน มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กาหนด
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น
๒ กลุ่ม ดังนี้
๖.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ วด้แก่
๖.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ
๖.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิด
สอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนวด้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
สอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนวด้ทาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
๖.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ วด้แก่
๖.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือ

๓
มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆโดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) วด้ เพราะมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งวด้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง
เพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และ
จะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคาว่า “ต่อเนื่อง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
๖.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนวด้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทาวิจัยที่ลุ่มลึกหรือวด้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการ
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาวม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
โดยการคั ด เลื อ กหรื อ สอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ วป
ข้อ ๙ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๙.๑ ผู้วด้รับ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๙.๒ ผู้ที่วด้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อวด้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยให้นาเอกสารดังต่อวปนี้ วปรายงานตัวต่อสานักงานทะเบียน
(๑) บัตรเลขที่นั่งสอบ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จานวน ๒ ชุด
(๔) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
(๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ
(๖) ใบสาคัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) สาหรับนักศึกษาชาย

๔
(๗) รูปถ่าย (แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หน้าตรง วม่สวมหมวก วม่สวม
แว่นตาสีเข้ม) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๔ รูป
ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน
๑๐.๑ การลงทะเบี ยนเรี ยนจะต้องวด้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้าวิชาใด
มีวิชาบังคับก่อนหรือวิชาพื้นความรู้ ซึ่งวด้กาหนดวว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาจะต้องสอบวิชาที่บังคับ
ก่อนให้วด้ หรือผ่านการศึกษาวิชาพื้นความรู้เดิมมาแล้ว
๑๐.๒ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช าด้ ว ยตนเอง ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัย กาหนด
๑๐.๓ จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
๑๐.๓.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ
(๑) นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ วม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และวม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนวด้วม่เกิน ๙ หน่วย
กิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา
(๒) นักศึกษาที่เรียนวม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูร้อนวด้วม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา
๑๐.๓.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ
นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติวม่
น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และวม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนวด้ วม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา
๑๑.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาวด้ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน
๑๑.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากเริ่มการเรียนการสอนของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเริ่มการเรียนการสอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะวม่บันทึกในรายงาน
ผลการศึกษา
๑๑.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาห์แต่วม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียน
การสอนของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง ๑ สัปดาห์แต่วม่เกิน ๔ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียนการสอน
ของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W
๑๑.๔ การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิช านี้ จะต้องวม่ขัดกับจานวนหน่ว ยกิตต่อภาค
การศึกษาตามข้อ ๑๐.๓

๕
๑๑.๕ การขอคืนค่าหน่วยกิต
(๑) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยมีประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืน
ค่าหน่วยกิตเต็มจานวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้ องกระทาภายในปีการศึกษาที่มีการถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนรายวิชาเกิดขึ้น
(๒) การเพิกถอนรายวิชาให้กระทาภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ เป็นค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาที่ขอเพิ่มวด้เต็มจานวน หรือโอน
เงินวปใช้ในภาคการศึกษาถัดวป ยกเว้นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่
ผูกพันกับรายวด้ในอนาคต (กรอ.) หากวม่ใช้เป็นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ มหาวิทยาลัยจะส่งเงินคืน
ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือเป็นวปตามข้อกาหนดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(๓) การเพิกถอนรายวิชาที่กระทาเมื่อพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ นักศึกษาจะวม่วด้รับค่าหน่วยกิตคืน
(๔) การเพิกถอนรายวิชาในภาค ฤดูร้อน นักศึกษาจะวม่วด้รับค่าหน่วยกิตคืน
ข้อ ๑๒ การเรียนและการวัดผลการเรียน
(๑) มหาวิทยาลัยดาเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาวด้ลงทะเบียนเรียนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมิน ผลอาจกระทาโดยการสอบ หรือวิธีอื่นที่ คณะเจ้าของรายวิชาจะ
กาหนด
(๒) มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และมีการ
วัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในแต่ละภาคการศึกษา โดยต้องนาผลการวัดและ
ประเมินผลทุกครั้งมารวมกันเพื่อประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนนในข้อ ๑๓
(๓) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาวม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือวด้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด จึงจะมีสิทธิ์วด้รับการวัด
และประเมินผล
ข้อ ๑๓ การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric
Grades) หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ที่วม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อวปนี้
๑๓.๑ แต้มระดับคะแนนมี ๘ ระดับดังต่อวปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แต้มระดับคะแนน
A
๔.๐
B+
๓.๕
B
๓.๐
C+
๒.๕

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ปานกลาง (Fairly Good)

๖
C
๒.๐
พอใช้ (Fair)
D+
๑.๕
อ่อน (Poor)
D
๑.๐
อ่อนมาก (Minimum Passing)
F
๐.๐
ตก (Failure)
๑๓.๒ สัญลักษณ์ที่วม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังวม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นตั้งแต่
C ขึ้นวปนับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมวด้
U
วม่พอใจ (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อน
มาก นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมวม่วด้
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
IP
การศึกษายังวม่สิ้นสุด (In-Progress)
CS
การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Standardized Test)
CE
การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่วม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Exam)
CT
การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรม
ที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ (Credits from Training)
CP
การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มา
ก่อน (Credits from Portfolio)
๑๓.๓ การให้สัญลักษณ์ F จะกระทาวด้ในกรณีต่อวปนี้
(๑) นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ
(๓) นักศึกษาวม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนวม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของวิชานั้น
(๔) นักศึกษาวด้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่ากระทาการทุจริต
ในการสอบ
(๕) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากวม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓.๕
๑๓.๔ การให้สัญลักษณ์ I จะกระทาวด้ในกรณีนักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบของ
การศึกษายังวม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
๑๓.๕ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I จะต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดวป
๑๓.๖ การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระทาวด้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าวม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับคะแนน

๗
๑๓.๗ การให้สัญลักษณ์ W จะกระทาวด้ในกรณีต่อวปนี้
(๑) ในรายวิชาที่มีนักศึกษาวด้เพิกถอนตามข้อ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาวด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวิชาแล้ว
๑๓.๘ นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นวป หรือวด้สัญลักษณ์ S ตามแต่กรณี ถือ
ว่าสอบวด้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่คณะกาหนดวว้เป็นอย่างอื่น
๑๓.๙ การให้สัญลั กษณ์ IP จะกระทาวด้เฉพาะรายวิชาที่มีการเรียน หรือปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันมามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังวม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูก
เปลี่ ยนเมื่อการเรียนหรื อการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้นสิ้ นสุ ด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับ
คะแนน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี
๑๓.๑๐ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้แทน
หรือผู้ที่วด้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร โดยต้องเสนอคะแนนรวมและผลการประเมิน
แต้มระดับคะแนนทุกครั้งที่มีการวัดและประเมินผลต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพื่ อเสนอขออนุมัติ
การวั ด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ อ คณะกรรมการก ากั บ มาตรฐานวิ ช าการประจ าสาขาวิ ช าที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย และเมื่อวด้รับอนุมัติแล้วให้เสนอต่อคณบดี เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งต่อวปยังสานักงานทะเบียน
เพื่อดาเนินการประกาศผลในขั้นตอนต่อวป
๑๓.๑๑ ในกรณีที่มกี ารประเมินแต้มระดับคะแนนผิดพลาด ผู้สอน หรือผู้แทน หรือผู้ที่วด้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร สามารถแก้วขแต้มระดับคะแนนวด้ โดย จะต้องอ้างอิงตาม
ช่ว งคะแนนตามที่วด้รั บ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิช าการ และเสนอผลการแก้วขแต้มระดับ
คะแนน ต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณบดี
และอธิการบดี ตามลาดับ โดยแนบหลักฐานประกอบการแก้วขแต้มระดับคะแนนที่แก้วขมาพร้อมกันด้วย และส่ง
ต่อให้สานักงานทะเบียนสามารถดาเนินการประกาศผลที่แก้วขแล้วในขั้นตอนต่อวป
ข้อ ๑๔ การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ ค่า
ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่ว ยกิตของรายวิชานั้นกับแต้มระดับคะแนนที่วด้รับจากการประเมินผล
รายวิชานั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชา
ที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นาผลการศึกษา
และหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA)
คือ ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับแต้มระดับคะแนนที่วด้รับจาก
การประเมิ น ผลรายวิ ช านั้ น ตั้ งแต่ เริ่ ม เข้ า ศึก ษาในมหาวิท ยาลั ย หารด้ว ยจานวนหน่ว ยกิต รวมของรายวิ ช า
ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง
ให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ

๘
(๓) การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้คานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดย
วม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ ๓
(๔) ในกรณีที่นักศึกษาวด้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้รอการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๕ การนับหน่วยกิตสะสม
(๑) ให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นาเฉพาะครั้งหลังสุดมา
นับเป็นหน่วยกิตสะสม
(๒) รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแต่วม่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้นับจานวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมแต่วม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ตาม
ข้อ ๑๔
ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนซ้า
(๑) นั ก ศึ ก ษาจะขอลงทะเบี ย นเรี ย นซ้ ารายวิ ช าใด จะต้ อ งวด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ที่
นักศึกษาสังกัด
(๒) ในรายวิชาบังคับที่วด้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณีจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชานั้นอีก จนกว่าจะสอบวด้
(๓) ในรายวิชาเลือกที่วด้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณี อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็วด้
ข้อ ๑๗ สถานภาพของนักศึกษา
๑๗.๑ การจ าแนกสถานภาพนัก ศึ กษา จะกระท าเมื่อ สิ้ น ภาคการศึ กษาปกติ แ ต่ ล ะภาค
การศึกษา สาหรับภาคฤดูร้อนจะวม่มีการจาแนกสถานภาพ แต่จะจาแนกสถานภาพในภาคการศึกษาปกติถัดวป
๑๗.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และนักศึกษาสถาน
ภาพรอพินิจ
๑๗.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นวป
๑๗.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีสถานภาพวม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ
๑๗.๒.๑ และให้จาแนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่วด้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแล้ว และวด้
แต้มระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมในภาคสองวม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาปกติที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๑

๙
(๒) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑ ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๒
(๓) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒ ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๓
๑๗.๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษาการเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจะกระทาเมื่อสิ้นสุดแต่ละปี
การศึกษา โดยเทียบจากหน่วยกิตที่สอบวด้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น หรือตามที่สาขาวิชา
กาหนด
๑๗.๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) ตายหรือลาออก
(๒) ถูกให้ออกหรือวล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
(๓) วม่วด้ลงทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยมิวด้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๔) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกที่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๕) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นภาคการศึกษาแรก
(๖) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑
(๗) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒
(๘) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๓
(๙) วม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดวว้ใน ข้อ ๑๗
(๑๐) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๑๑) คณะกรรมการแพทย์ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ป่ ว ย และ
คณะกรรมการประจาคณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
คณะกรรมการประจาคณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อรับการบาบัดรักษา
ข้อ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษาระบบทวิภาค
๑๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

๑๐
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้ เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบวม่เต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา
๑๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาวม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
๑๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบวม่เต็มเวลา สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาวม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ทั้งนี้ วม่นั บ ภาคการศึกษาที่ล าพักเนื่องจากถู กเกณฑ์ห รือระดมเข้ารับราชการทหารกอง
ประจาการ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือป่วยและคณะกรรมการประจาคณะ
เห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
ข้อ ๑๙ การลาพักการศึกษา
(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าวด้ลงทะเบียนวปแล้วเป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาที่วด้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะวม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
(๒) ในการขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผ ลความจาเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาต้องวด้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจาคณะ เว้น
แต่เป็นการลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ซึ่งให้อยู่ในอานาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมัติวด้
(๓) การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันวม่วด้
(๔) ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาวม่วด้
(๕) นั ก ศึ ก ษาที่ ว ม่ ว ด้ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น หากประสงค์ จ ะขอลาพั ก
การศึกษา จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
(๖) นั กศึ กษาที่ลงทะเบี ยนเรียนในภาคการศึกษานั้ น หากประสงค์ จะขอลาพักการศึ กษา
จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

๑๑
(๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ ๑๘(๓) ถึงข้อ ๑๘(๖) ต้อง
วด้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณะกรรมการประจา คณะ เว้นแต่
กรณีที่ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ โดยวด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ หรือป่วย
(๘) นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่วด้รับการอนุมัติให้
ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่วด้ลงทะเบียนเรียนวปก่อนแล้ว
(๙) คณะกรรมการแพทย์ ซึ่ง แต่ง ตั้งโดยมหาวิทยาลั ยวินิ จฉัย ว่า ป่ว ย และคณะกรรมการ
ประจา คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการ
ประจาคณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นลาพักการศึกษาเพื่อรับการบาบัดรักษา
ข้อ ๒๐ การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ
๒๐.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องวม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๐.๒ การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะต้องวด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และวด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องศึกษา
อยู่ในคณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอย่างน้อ ยหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้วม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูก
ให้พัก
๒๐.๓ การย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
๒๐.๔ นักศึกษาที่วด้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา
(๑) มี ส ถานภาพนั ก ศึ ก ษาคงเดิ ม คณะหรื อ ภาควิ ช าใหม่ ข องนั ก ศึ ก ษาจะโอนผล
การศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยวม่เปลี่ยนแปลง และการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใช้ในการคานวณด้วย แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น หรือ
(๒) เทีย บโอนรายวิชา ตามข้อ ๒๑ และการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
สามารถนารายวิชาที่เทียบโอนซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ย้ายเข้ามาคานวณวด้
ข้อ ๒๑ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นวปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ บทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ลงโทษดังนี้ ปรับตกวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วแต่กรณี

๑๒
ข้อ ๒๓ การสาเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) วม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ตลอดจน
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกวม่ต่ากว่า ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคาร้องแสดงความจานง
ขอรับปริญญา ทั้งนี้ คณะหรือสาขาวิชาสามารถกาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมวด้โดยวม่ขัดต่อข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๔ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(๑) วด้ศึกษาและผ่ านการวัดและประเมินผลรายวิช าต่างๆ ครบถ้ว นตามหลั กสู ตรและ
ข้อกาหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
(๒) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพ
เลือก วม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือตามเกณฑ์ข้อ ๒๓
(๓) วม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการรอรั บ โทษทางวิ นั ย ที่ ร ะบุ ใ ห้ ง ดการเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาชั่ ว
ระยะเวลาหนึ่ง
(๔) วด้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ครบถ้วน และวม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
(๕) วด้ดาเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๕ การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๒๕.๑ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมวด้
๒๕.๒ การสมัครขอเข้าศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ เดือนก่อนกาหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และคาอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรเดิม กรณีที่เป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อื่น ให้ติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่งหลักฐาน
ดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
๒๕.๓ การขอเข้าศึกษา ต้องวด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจา คณะที่นักศึกษาขอ
เข้าศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) วม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกวล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
เพราะความผิดทางวินัย
(๒) วม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒๕.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
(๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ให้เป็นวปตามข้อ ๒๑
(๒) ในกรณีที่รายวิชาหมวดศึกษาทั่ววปของหลักสูตรที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษามา
มีมาตรฐานเทียบเท่ารายวิชาหมวดศึกษาทั่ววปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะวด้รับการยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่ววปในหลักสูตรที่เข้าศึกษา

๑๓
ข้อ ๒๖ รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม
เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัล
เหรียญทองกิตติคุณเรียนดี แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) การพิจารณาให้ เหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ
คณะละ ๑ เหรียญ ในแต่ละรอบของพิธีประสาทปริญญาประจาปีหรือประจาปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
(๒) ผู้มีสิทธิ์วด้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยมวด้แก่ ผู้ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง
ที่สุด และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๓.๕ โดยวม่เคยสอบตกหรือเรียนซ้าในรายวิชาใด
ตลอดจนสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดวว้ในหลักสูตร
(๓) กรณีที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ผู้มีสิทธิ์วด้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดี
เยี่ยม ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการ ศึกษาสุดท้าย หากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากันอีก
ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาย้อนหลังถัดวปตามลาดับ
ข้อ ๒๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีผลใช้บังคับวด้ต่อวปเท่า ที่วม่ขัดหรือแย้งต่อ
ข้อบังคับนี้
บรรดาการดาเนินการใดที่วด้ดาเนินการวปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อวปจนแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจในการออกระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นวปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลอากาศเอก
(กาธน สินธวานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต

