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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามที่ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อใหการดําเนินการจัด
การศึก ษาเป น ไปด วยความเรีย บรอ ย สอดคล องกั บสภาพสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลงไป มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควรจัดทําขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บนี้เ รีย กว า “ขอ บังคั บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลธั ญบุ รี วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่น ใด ในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอ บังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณะ” หมายความวา สว นราชการระดั บ คณะ วิ ท ยาเขต หรื อ ส วนราชการที่ เ รีย กชื่ อ
เปนอยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับคณะ วิทยาเขต หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาเขต ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะของแตละคณะใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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“ภาควิช า” หมายความวา ภาควิช าที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะและใหหมาย
รวมถึงหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
“หัวหนาภาควิชา” หมายความวา หัวหนาภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะ
และใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
“แผนการเรียน” หมายความวา แผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาของ
แตละหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยประจําในคณะซึ่งคณบดีมอบหมายใหทําหนาที่ให
คําแนะนําปรึกษา ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบ
ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
“อาจารยผูสอน” หมายความวา ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญา
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออก
ประกาศเพื่อใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย ทั้งนี้คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๖ ผูที่จะสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้
(๑) เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
(๒) ไม เป น คนวิก ลจริ ตหรือ โรคติด ตอ ร ายแรง โรคที่ สั งคมรั ง เกี ยจ หรือ โรคที่จ ะเป น
อุปสรรค ตอการศึกษา
(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
ขอ ๗ การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา จะมีสถานภาพเปน นักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนและ
ชําระเงิน คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พรอมนําสงหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาไมมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเปนอันหมดสิทธิ์ที่จะเขาเปน
นักศึกษา เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมาย
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นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแลวตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ขอ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานดานวิชาการระหวางคณะหรือภาควิช า
คณะใดหรือภาควิชาใด ที่มีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใดใหจัดการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษา
ทุกคน ทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาปกติ โ ดยใช ร ะบบทวิ ภ าคเป น หลั ก ในป
การศึก ษาหนึ่ง จะแบง ออกเป น สองภาคการศึ กษาซึ่ง เป น ภาคการศึกษาบั งคั บ แบ งออกเปน ภาค
การศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาหตอหนึ่งภาค
การศึกษา ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบดวย
(๓) มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอนเพิ่มเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวาเจ็ดสัปดาห ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบดวย แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๔) การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
(ก) รายวิ ช าภาคทฤษฎี ใชเวลาบรรยายหรืออภิ ปรายปญ หา ๑ ชั่ว โมงตอสั ปดาห
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
(ข) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลอง ๒ - ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวม ระหวาง ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
(ค) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนามที่ใ ชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
(ง) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใ ชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
(จ) การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดยใช
หลักเกณฑอื่นไดตามความเหมาะสม
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(๕) นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาในแตละรายวิช าไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ตลอดภาคการศึ ก ษาจึ ง จะมี สิ ท ธิ์ ส อบในรายวิ ช านั้ น กรณี ที่ เ วลาศึ ก ษาไม ถึ ง ร อ ยละแปดสิ บ อั น
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนประจํารายวิชานั้นและรายงานใหคณบดี
ทราบ
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๐ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กําหนดในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวัน
เปดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และเปนไป
ตามข อ กํ า หนดของหลั ก สู ต รและข อ กํ า หนดของคณะที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด หากฝ า ฝ น จะถื อ ว า การ
ลงทะเบียนเรียน ดังกลาวเปนโมฆะ
(๓) การลงทะเบี ย นเรี ย นในแต ละภาคการศึก ษาปกติ นั ก ศึก ษาจะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย น
ไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนได
ไมเกิน ๙ หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตาม
แผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น
(๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวา ๒๒ หนวยกิต
แตไ มเ กิน ๒๕ หน วยกิตหรือ นอ ยกวา ๙ หนวยกิต ตอ งขออนุมั ติค ณบดี แ ละไดเ พีย งหนึ่ง ภาค
การศึกษา ยกเวน ภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีหนวยกิต
เหลืออยูไมเกิน ๒๕ หนวยกิต หรือนอยกวา ๙ หนวยกิต อาจขออนุมัติคณบดี เปนการเฉพาะรายได
อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๕) นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาแลว แตมีประกาศภายหลังวา
พนสภาพเนื่องจากผลการเรียนในภาคการศึกษากอน ใหถือวาผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถั ด มาเป น โมฆะ ไม มี ผ ลผู ก พั น มหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อคื น เงิ น ค า บํ า รุ ง การศึ ก ษา
คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งไดชําระในภาคการศึกษาที่เปนโมฆะ
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(๖) สําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน
และชําระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเติมเปนคาปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนและไมชําระเงิน มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน และประสงคจะขอรักษา
สภาพ การเปนนักศึกษาเพื่อลาพักการศึกษาหรือปรับคาระดับคะแนนใหยื่นคํารองตอคณบดี เมื่อไดรับ
อนุมัติแลวใหนําไปยื่นตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในสามสิบวันนับจากวันเปดภาค
การศึกษานั้น และตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา หากไมปฏิบัติดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๘) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากไมปฏิบัติดังกลาวนักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาศึกษาและถือวาการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นเปนโมฆะ
(๙) ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม (๖)
(๗) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเปนกรณีพิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปน ระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ตองไมพน กําหนดระยะเวลาหนึ่งป
นับจากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียม
เสมือนเปนผูลาพัก การศึกษารวมทั้งคาคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมอื่นใดที่คางชําระ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุอัน ควรอาจประกาศงดการสอนรายวิช าใดรายวิช าหนึ่ง
หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
การเปดรายวิชาเพิ่มหรือปดรายวิชาใดตองกระทําภายในสองสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอนมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอน นักศึกษาจะตองสอบไดวิชา
บังคับกอน หากฝาฝนจะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เปนโมฆะ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

คณบดีกอนการลงทะเบียนเรียน และจะตองเปนนักศึกษาปสุดทายของหลักสูตรที่จะสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษานั้น
(๒) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคยลงทะเบียน
เรียนแลวผลการสอบไมผาน โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลการเรียนของรายวิชา
ตอเนื่องจะไมเปนโมฆะ ไมวาผลการเรียนของรายวิชาบังคับกอนจะสอบผานหรือไม ใหนําผลการเรียน
ของรายวิชาที่สอบผานมาคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ เวนแตรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวเปน
อยางอื่นใหถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น
(๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิช าตอเนื่องควบคูกับรายวิช าบังคับกอน หากงดเรียน
รายวิชาบังคับกอน จะตองงดเรียนรายวิชาตอเนื่องในคราวเดียวกันดวย หากไมงดเรียนรายวิชาตอเนื่อง
จะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องนั้นเปนโมฆะ
ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาดังนี้
(๑) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาไดในแตละภาคการศึกษา หากเปนการ
ลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู ประเภทไมนับหนวยกิต
(๒) นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนข ามสถานศึกษาเพื่อนับหนวยกิตในหลักสูต ร
จะตอง เปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(ก) เปน นักศึกษาภาคการศึ กษาสุดทายที่จะสําเร็จ การศึกษา และรายวิ ช าที่จะเรีย น
ไมเปดสอนในภาคการศึกษานั้น
(ข) รายวิช าที่จะลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอื่น จะตองเทียบไดกับรายวิช าตาม
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัย การเทียบใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาและคณะเจาของรายวิชา โดยถือ
เกณฑเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตเปนหลัก สวนการอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาใหเปน
อํานาจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู
(๓) การเรีย นข ามสถานศึก ษา ใหนั กศึ กษายื่ น คํ าร องขอเรีย นข ามสถานศึก ษาตอ คณบดี
เพื่อพิจารณา และนักศึกษาชําระเงิน ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใ หเรียบรอย หลังจากนั้น
จึงไปดําเนินการ ณ สถานศึกษาที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา
(๔) กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงคจะเรียนขามสถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาไดโดยตองดําเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่ม รายวิ ช า ตอ งกระทํา ภายในสั ปดาหแรกของภาคการศึก ษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูรอน
(๒) การถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี้
(ก) ถา ถอนรายวิช าภายในสั ปดาห แรกของภาคการศึ กษาปกติ และภาคการศึก ษา
ฤดูรอน รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) ถาถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยงั อยูภายในสิบสองสัปดาหของภาค
การศึกษาปกติ หรือเมื่อพน กําหนดสัปดาหแ รก แตยังอยูภายในหาสัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ฤดูรอน จะตองไดรับความเห็น ชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึ กษา ซึ่งจะไดร ะดับ คะแนนถอนรายวิช า หรือ ถ และเมื่อพน กําหนดการถอนรายวิช าแล ว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได
(๓) การลงทะเบีย นเรี ยนรายวิ ช าเพิ่ม จนมีจํ านวนหนว ยกิต สูงกวา หรื อการถอนรายวิช า
จนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่ระบุไวในขอ ๙ (๔) จะทํามิได หากฝาฝนจะถือวาการลงทะเบียนเรียน
ดังกลาวเปนโมฆะ เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ขอ ๑๕ นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในระหวางการศึกษาดังนี้
(๑) การลาพักการศึกษาเปน การลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว ให
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา แตหากเปน การลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่สิบสองในระหวางภาค
การศึกษาปกติ หรือสัปดาหที่หกในระหวางภาคการศึกษาฤดูรอนใหบันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา
หรือ ถ
(๒) การขอลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือยื่นตอคณบดี
(๓) นักศึ กษาอาจยื่น คํ ารอ งตอ คณบดี เพื่ อขออนุญ าตลาพัก การศึก ษาไดไม เกิน สองภาค
การศึกษาปกติ ดังกรณีตอไปนี้
(ก) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
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(ข) ได รั บ ทุ น แลกเปลี่ย นนั ก ศึ กษาระหว า งประเทศหรื อทุ น อื่ น ใดซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวย จนตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปน
เวลานานเกินกวารอยละยี่สิบของเวลาศึกษาทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย
(ง) มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา
หนึ่งภาคการศึกษา
(๔) ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น ทะเบียนเปน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี เปนกรณีพิเศษ
(๕) ในการลาพัก การศึ กษา นั กศึ กษาจะลาพั กการศึ กษาเกิน กว าสองภาคการศึก ษาปกติ
ติดตอกัน ไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ
(๖) นักศึ กษาจะตองชํา ระค ารัก ษาสภาพการเปน นั กศึ กษาตามประกาศของมหาวิทยาลั ย
ทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หากไมปฏิบัติจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ยกเวน ภาคการศึก ษาที่นั กศึกษาไดชํา ระเงิ น คาบํ ารุงการศึก ษา คาลงทะเบีย นเรีย น ค าธรรมเนีย ม
การศึกษา และคา อื่น ใดตามประกาศของมหาวิ ทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย จะไมคื น เงิ น ดัง กลา วให
แตนักศึกษาไมตองชําระเงินคารักษาสภาพการเปนนักศึกษา
(๗) การลาพั ก การศึ ก ษาไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดหรื อ การกลั บ เข า ศึ ก ษาใหม ห รื อ การถู ก ให พั ก
การศึกษาแลวแตกรณี ไมเปน เหตุใหขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตาม
หลักสูตรนับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน
ขอ ๑๖ นักศึกษาที่ปวยหรือมีเหตุสุดวิสัยทําใหไมสามารถเขาสอบปลายภาคได นักศึกษา
ตองขอผอนผัน การสอบตออาจารยผูสอนรายวิช านั้นภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาค
รายวิช านั้น เวน แตจะมีเหตุผลอัน สมควร คณะกรรมการประจําคณะเปน ผูพิจารณาการขอผอ นผัน
ดังกลาวโดยอาจอนุมัติใหไดระดับคะแนนไมสมบูรณ หรือ ม.ส. หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ โดยใหไดระดับคะแนน ถอนรายวิชา หรือ ถ หรือไมอนุมัติการขอผอนผัน
โดยใหถือวาขาดสอบก็ได
ขอ ๑๗ นักศึกษาอาจลาออกจากการเปน นักศึก ษาไดโดยยื่น คํารองขอลาออกตอคณะที่
นักศึกษาสังกัด และตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

หมวด ๕
การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
ขอ ๑๘ นักศึกษาอาจยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาไดตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดและ
คณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา
(๒) นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยนสาขาวิช าจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็น ชอบจาก
คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด
หมวด ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๙ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาใหคณะที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว
ในแตละภาคการศึกษาหนึ่ง โดยการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนระดับคะแนน
คาระดับคะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๐ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไดศึกษาสําเร็จครบหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไดรับการอนุมัติปริญญา
(๔) พนสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๐ (๗)
(๕) ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖) ใชร ะยะเวลาการศึก ษาเกิน กวาสองเทา ของแผนการเรีย นตามหลั กสูต รนับ แตวั น ขึ้ น
ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน ทั้งนี้สําหรับนักศึกษาที่เทียบโอน
ผลการเรียน ยายคณะหรือสาขาวิชาใหนับเวลาที่เคยศึกษาอยูในสถานศึกษาเดิมรวมเขาดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

หมวด ๘
การขอสําเร็จการศึกษา การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขอ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ตองศึกษารายวิชาใหครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชานั้น
(๒) มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวาที่หลักสูตรกําหนดไว และไดคาระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๓) เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนบัณฑิตและไมมีหนี้สินผูกพันตอมหาวิทยาลัย
(๔) การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาตองยื่นตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาค
การศึกษาที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษานั้นจนกวา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
(๕) นักศึกษาที่ไมดําเนิน การตาม (๔) จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใน
ภาคการศึก ษานั้น และจะต องชํา ระคา รัก ษาสภาพการเปน นัก ศึก ษาทุก ภาคการศึก ษา จนถึง ภาค
การศึกษาที่นักศึกษา ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๒ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตองขอขึ้น ทะเบียนบัณฑิตโดยยื่น คํารองขึ้นทะเบียน
บัณฑิตตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ขอ ๒๔ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑดังนี้
(๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๗๒ หนวยกิตสําหรับหลักสูตร ๒ - ๓ ป
การศึ ก ษา หรื อ ไม ต่ํ า กว า ๑๒๐ หน ว ยกิ ต สํ า หรั บ หลั ก สู ต ร ๔ ป ก ารศึ ก ษา หรื อ ไม ต่ํ า กว า
๑๕๐ หนวยกิตสําหรับหลักสูตร ๕ ปการศึกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

(๒) สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่นักศึกษา
ขอลาพักการศึกษาตามขอบังคับนี้
(๓) ตองไมมีผลการศึกษาที่อยูในเกณฑขั้นไมพ อใจ หรือ ม.จ. หรือต่ํากวาระดับ คะแนน
ขั้นพอใช หรือ ค ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
(๕) นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๒๕ จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
(๖) การเสนอชื่อเพื่ อรับปริ ญญาเกี ยรตินิย มใหมหาวิทยาลั ยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลั ย
ในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษานั้น
ขอ ๒๕ การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน โดย
แยกเปนคณะ
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ที่ไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนที่สอง
และจะตองไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตละคณะ กรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แตไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ
ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกัน
กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๖ ภายใตบังคับขอ ๖ - ๑๘ ใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอน
ขอบังคับนี้ มีผลใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

ขอ ๒๗ ภายใตบังคับขอ ๑๙ ขอ ๒๔ (๑) (๔) (๕) ไมใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาที่เขา
เปนนักศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๐ โดยใหนักศึกษาที่เขากอนปการศึกษา ๒๕๕๐ ใชขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
จรวยพร ธรณินทร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

