
1 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

................................................................. 

             โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเปนไปอยาง        

มีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ     

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิก  

(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี      

พ.ศ. ๒๕๕๐    

(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒    

(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี    

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 “คณะ”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัยหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “คณบดี”  หมายความวา คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่อ    

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “นักศึกษา”  หมายความวา ผูท่ีเขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

 “กรรมการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ  

 “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนในคณะ 

 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ 

 “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา อาจารยประจําในคณะซ่ึงคณบดีแตงตั้งและมอบหมายให

ทําหนาท่ีแนะนํา ใหคําปรึกษาดานการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบในการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

 “อาจารยผูสอน”  หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาใน

ระดับปริญญาตรี 

 “แผนการเรียน”  หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศึกษาของแตละหลักสูตร

ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาท่ีกําหนด การจัดแผนการเรียนจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากกรรมการคณะ 

 “คาจัดการศึกษา”  หมายความวา คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาสนับสนุน การ

จัดการศึกษาแบบเหมาจาย  

 ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 การใดท่ีไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผานความ

เห็นชอบจากสภาวิชาการ  

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 ขอ ๖   ปการศึกษาใหเริ่มตนตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายนของทุกป และสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ 

พฤษภาคมของปถัดไป 

 ขอ ๗   ระบบการศึกษา 

(๑)   มหาวิทยาลัย  จัดการศึกษาโดยการกํากับดูแลคณะและสาขาวิชาตางๆ คณะใดหรือ

สาขาวิชาใดมีหนาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรใด ใหจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแกนักศึกษาทุกคนท้ังมหาวิทยาลัย 

(๒)   การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System)  โดยแบงเวลาศึกษาในป

การศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ 
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(ก)  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา  ๑๖ 

สัปดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

(ข)  ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป             

เปนเวลา  ๑๖ สัปดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

กําหนดวันเปดภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาค

การศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา ๘ สัปดาห รวมท้ังเวลา

สําหรับการสอบดวย โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

(๓)   สาขาวิชาตางๆ  จัดสอนรายวิชาท่ีอยูในความรับผิดชอบตามขอกําหนดของหลักสูตร  

รายวิชาหนึ่งๆ กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวนหนวยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

(๔) หนวยกิต   หมายถึง   หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา    ในแตละรายวิชาจะมีจํานวน 

หนวยกิตกําหนดไว ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ข) ภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ค) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ง) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดซ่ึงไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงการ

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(๕) รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบดวย รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคําอธิบายรายวิชาท่ีจะสอนในรายวิชานั้นๆ 

(๖) รายละเอียดของจํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซ่ึงนับจากวันท่ีเปดภาค

การศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้ 

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต         

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับ   

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 
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หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

 ขอ ๘  ลักษณะและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

(๒) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

ขอ ๙  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 

หมวด ๓ 

  การข้ึนทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน  

  ขอ ๑๐  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

(๑)  ผูไดรับการคัดเลือกจะมีสภาพเปนนักศึกษา ตอเม่ือไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๒) การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตองดําเนินการดวยตนเอง พรอมท้ังชําระเงินคาจัดการศึกษา

และคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๓) นักศึกษาตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงออกใหโดยสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

(๔) นักศึกษาจะมีอาจารยท่ีปรึกษา ตามท่ีคณะแตงตั้ง 

  ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จ

กอนการเปดภาคการศึกษานั้นๆ 

(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลว จะตองกระทํา

ภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา  

ฤดูรอน 

  ขอ ๑๒  การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     

(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๒ (๑) จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาต

จากคณบดี แตตองไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว  หาก
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มีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน  ๒๕ หนวยกิต  ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนรายๆ ไป  จํานวน     

หนวยกิตสูงสุดนี้ไมรวมถึงรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (AU) 

(๓) การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๙ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทําไดเฉพาะกรณี

เจ็บปวยหรือมีเหตุอ่ืนๆท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและไดรับอนุญาตจากคณบดี   เวนแตเปนภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกภาคสนาม หรือภาคการศึกษา

สุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

(๔) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดพรอมท้ังชําระเงินคาจัดการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สินตางๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา

และไมสามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณไดทันในภาคการศึกษานั้น จะตองขอรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณ ในภาค

การศึกษาถัดไป 

(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยท่ีปรึกษาและหัวหนา

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว จะตอง

ชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกวา ๒ สัปดาห นับจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ  นักศึกษาตองลาพักการศึกษา

และชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 

(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียน ไมขอลาพักการศึกษาภายใน  

๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

(๙) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามกําหนดใน

ประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) หากลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน

ชากวากําหนดเกิน ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาค เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น 

(๑๐)   ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูใดท่ีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามขอ ๑๒ (๘) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมได ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาท่ีถูก

ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาการลาพักการศึกษา  ท้ังนี้ตองไมพนกําหนดเวลา ๑ ป นับ

จากวันท่ีนักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม

เสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคางชําระตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๑๑)   การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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               ขอ ๑๓  การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  การขอเพ่ิมรายวิชาตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๒) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี้ 

(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน    

๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาท่ีขอถอนจะไมปรากฏในระเบียน 

(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห    

นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห แตยังอยูภายในระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาท่ีขอถอน 

(ค) การขอถอนรายวิชาเม่ือพนระยะเวลา ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือเม่ือพนระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U ใน

รายวิชาท่ีขอถอน 

(๓)  การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนใน ขอ ๑๒ (๑) และ (๒) 

  ขอ ๑๔  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (AU) 

(๑) การศึกษาโดยไมนับหนวยกิตนี้ เม่ือนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา 

หากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรูผานเกณฑการประเมินผล 

ใหบันทึกระดับคะแนน AU ไวในระเบียน แตถานักศึกษามีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให

อาจารยผูสอนบันทึกระดับคะแนน W ไวในระเบียน 

(๒) หนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและหนวย

กิตรวมของหลักสูตร 

(๓) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นอาจ

ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซํ้าอีกเพ่ือเปนการนับหนวยกิตในภายหลังได 

(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอก ท่ีไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เขาศึกษาบาง

รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได โดยบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูทางการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นสมควร และตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการนั้นๆ 

เชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองชําระเงินคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๑๕  การเทียบโอนรายวิชา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย      

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 

การลาของนักศึกษา 

   ขอ ๑๖  การลาพักการศึกษา 

(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดีเพ่ือขออนุญาตลาพักการศึกษาตอเนื่องไดไมเกิน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ดังกรณีตอไปนี้ 
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(ก)  ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารประจําการ 

(ข)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

(ค) ปวยตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาศึกษา 

ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย 

(ง) มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  ๑  

ภาคการศึกษาปกติ 

(๒) เม่ือนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําเปนตองลาพักการศึกษา ใหยื่นคํารองตอคณบดีโดยเร็วท่ีสุด 

(๓)   ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน

หรือในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

(๔)   นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาแลว เม่ือจะกลับเขาศึกษา ตองยื่นคํารองขอ

กลับเขาศึกษาตอคณบดีกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๑  สัปดาห 

(๕)   การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังตอไปนี้ 

(ก) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาอยูในระหวาง ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนท้ังหมดจะไมปรากฏ

ในระเบียน 

(ข) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกําหนด ๒ สัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๑๒ สัปดาหนับจาก

วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ฤดูรอน  ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในระเบียนของภาคการศึกษานั้น 

     (ค)  ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกําหนด  ๑๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือพนกําหนด ๖ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนแลว  ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U  ไว

ในระเบียนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เวนแตกรณีท่ีนักศึกษาเจ็บปวยหรือมี

เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได เม่ือนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพัก ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา 

ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

(๖) ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพัก

การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการ

นั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น

เปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาจัดการศึกษาให  แตนักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษา

สภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๗) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพักการศึกษา

เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใดๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น กอนการ
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ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๘) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ หรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกใหพัก

การศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหสภาพการเปนนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกวาสองเทาของแผนการ

เรียนตามหลักสูตรนับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน 

  ขอ ๑๗  การลาปวย 

(๑)  การลาปวยแยกออกเปน  ๒ ประเภทดังนี้ 

(ก)  การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ และยังคง

ปวยอยูจนกระท่ังถึงวันสอบ ซ่ึงทําใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(ข)  การลาปวยระหวางการสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษาจนครบระยะเวลาท่ีกําหนด

ในภาคการศึกษาแลว แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(๒)  การลาปวยตาม (๑) นั้น  นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน ๑  สัปดาหนับจากวันท่ี

นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทย 

หมวด ๕ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา 

เพ่ือคณะใชเปนเกณฑในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในแตละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนน (Grade) คาระดับ

คะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษา 

หมวด ๖ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๙  การพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 

(๑)   ตาย 

(๒)   ลาออก 

(๓)   ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ 

(๔)   ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

(๕)   ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๖)   มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก 

(ก) มีเวลาศึกษานอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

(ข) ไมลงทะเบียนเรียน และหรือไมชําระเงินคาจัดการศึกษา หรือคาธรรมเนียมการศึกษา

ในกําหนดเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๑๒ (๘) 
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(๗) พนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑดังนี้ 

(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๒๐  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง     

๑ ถึง ๒๒  หนวยกิต 

(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๕๐  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง      

๒๓ ถึง ๖๐  หนวยกิต 

(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๗๕  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ตั้งแต      

๖๑  หนวยกิต ข้ึนไป 

  นักศึกษาท่ีศึกษาและผานการประเมินผลทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดคา 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๙๐ ข้ึนไป แตไมถึง ๒.๐๐ ซ่ึงผลการศึกษาไมเพียงพอท่ีจะรับการเสนอชื่อเพ่ือรับ

ปริญญา  ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา A หรือลงทะเบียนเรียนวิชา

อ่ืนในหลักสูตรเพ่ือปรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐  ภายในกําหนด  ๓ ภาคการศึกษา รวมภาค

การศึกษาฤดูรอน แตไมเกินระยะ เวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

 นักศึกษาผูใดท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด 

ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคตอมาเปนโมฆะ และไมมีผลใดๆ 

(๘)  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

หมวด ๗ 

การสําเร็จการศึกษา 

  ขอ ๒๐  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและมี

ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ และผานการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือ

รายวิชาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการศึกษาคนควาหรือทดลอง มีการประยุกตใชวิชาชีพประกอบการ

ทํารายงานในลักษณะภาคนิพนธตามคูมือท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือผานการประเมินผลการศึกษาแลว 

นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณจํานวนหนึ่งเลมพรอมแผนบันทึกขอมูลตอสาขาวิชา จึงจะสําเร็จ

การศึกษา 

(๒)   กรณีนักศึกษาตามขอ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ท่ีไมประสงครับปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีท่ี

ศึกษา ใหนํารายวิชาท่ีมีผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา ๓๐      

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต  เสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของหลักสูตรนั้น 
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หมวด ๘ 

การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา 

  ขอ ๒๑  นักศึกษาท่ีมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา และเปนผูท่ีไมอยูใน

ระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังนี้ 

(๑)   การขอรับปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๑) 

(๒)   การขอรับอนุปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๒) 

  ขอ ๒๒  การขอรับปริญญา 

  นักศึกษาตามขอ ๒๑  จะตองทําหนังสือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดยื่นตอคณะภายใน ๓๐ 

วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีจะสําเร็จ

การศึกษา เพ่ือมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

  การทําหนังสือตามวรรคกอน จะตองกระทําทุกภาคการศึกษาจนกวานักศึกษาจะสําเร็จ

การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ 

  นักศึกษาผูใดมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ 

 นักศึกษาตามขอ ๒๑ ท่ีมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาทําหนังสือยื่นเพ่ือ

ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ขอ ๒๓  การเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา  

(๑)   เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับปริญญา

หรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เพ่ือขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

(๒)   นักศึกษาตามขอ ๒๒  ท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจะตอง

ชําระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชําระหนี้สินท่ีมีท้ังหมดตอมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๒๔  การอนุมัติปริญญา 

  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา  อนุมัติปริญญา

เกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

    หมวด ๙  

ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

  ขอ ๒๕  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

(๑)   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๗๒ หนวยกิต สําหรับ 
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หลักสูตร ๒-๓ ปการศึกษา หรือไมต่ํากวา ๑๒๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๔ ปการศึกษา หรือ ไมต่ํากวา 

๑๕๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๕ ปการศึกษา 

(๒)   สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ท้ังนี้ไมนับระยะเวลาท่ีนักศึกษา ขอลา 

พักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 

(๓)   ตองไมมีระดับคะแนนต่ํากวา C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

(๔)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒) และ (๓) และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๗๕  

(๕)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒)และ(๓) และคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐  

 ขอ ๒๖  การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

(๑)   ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดน โดย

แยกเปนคณะ 

(๒)   เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ท่ีไดคา

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ 

(๓)   เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนท่ีสองและ

จะตองไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตละคณะ ในกรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุด แตไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

 การเสนอชื่อเพ่ือรับเหรียญเกียรตินิยม ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ        

ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง   และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับ 

ท่ีเสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี    ๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

       

 

               (ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 


