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แนวปฏบิตัขิองอาจารย์ที่ปรึกษา 

  

 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ในการสร้างสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ส่งเสริมการพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจในการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิตผนวก

กบัจิตสํานกึท่ีดีงามและคณุธรรมเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาต ิ  

 

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

 สาระตามข้อ 4.3 ในประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษาเร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่

ละด้านของแต่ละระดบัคุณวุฒิ โดยในระดบัปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งต้องกําหนด

เป้าหมายและดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย         

5 ด้าน ดงันี ้

 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 

ความรู้สึกของผู้ อ่ืน ค่านิยมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน

คณุธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี 

เข้าใจผู้ อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 

 

 2.  ความรู้ 

 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีใน

องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับหลกัสตูรวิชาชีพ มีความเข้าใจเก่ียวกับความก้าวหน้าของความรู้

เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาและการ

ต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบตัิ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ

กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 
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3.  ทกัษะทางปัญญา 

 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมลูแนวคิดและหลกัฐาน

ใหม่ๆ  จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมลูท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง 

สามารถศกึษาปัญหาท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย

คํานงึถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตัิ และผลกระทบจากการตดัสินใจ สามารถ

ใช้ทกัษะและความเข้าใจอนัถ่องแท้ในเนือ้หาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลกัสตูรวิชาชีพ

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 4.  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีส่วนช่วยและเอือ้ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ นําหรือ

สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้ นําในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและต้องใช้นวตักรรม

ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานของ

ตนเองและของกลุม่ รับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้พฒันาตนเองและอาชีพ 

 

 5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้ IT 

 สามารถศกึษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยกุต์ใช้เทคนิค

ทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางใน

การแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวมรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมาย 

และนําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ําเสมอสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ในการพูด 

การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุม่บคุคลท่ีแตกตา่งกนัได้ 

 

ภาระหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต 

 แบง่ออกได้เป็น 6 ด้านคือ 

 1.  ด้านการเรียนการสอนและด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 2.  ด้านการวิจยั 

 3.  ด้านการบริการทางวิชาการ 

 4.  ด้านการสง่เสริมและสนบัสนนุงานทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม 

 5.  ด้านบริหาร (ระดบัภาควิชา คณะ วิทยาลยั สถาบนั สํานกั ศนูย์ และโครงการ) 

 6.  ด้านอ่ืนๆ ท่ีคณะวิชาและมหาวิทยาลยัมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 
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วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบการปรึกษา 

 1. เพ่ือให้คําแนะนําทางวิชาการเก่ียวกบัหลกัสตูร ลกัษณะรายวิชา วิธีการเลือกวิชา การ

ลงทะเบียน วิธีการเรียน การวดัผล ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัศึกษาสามารถศึกษาได้ตรงกับความสามารถ 

ความถนดั และความสนใจของตนเอง 

 2.  เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบริการและ

สวสัดกิารตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้แก่นกัศกึษา 

 3.  เพ่ือให้นักศึกษามีบุคคลเป็นท่ีพึ่งในการรับฟังปัญหา และช่วยเหลือให้เขาสามารถ

แก้ไขปัญหา ทัง้ท่ีเป็นปัญหาการเรียนและปัญหาสว่นตวัได้ 

 4.  เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีต่อกันระหว่างสถาบนักับนักศึกษาและ

ระหวา่งอาจารย์ท่ีปรึกษากบันกัศกึษา 

 

ลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ด ี

 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 

 มีความรับผิดชอบดี 

 ใจกว้างและรับฟังความคดิเห็นของนกัศกึษา 

 มีความรู้กว้างขวางและทนัเหตกุารณ์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

 มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 

 มีเหตผุลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 มีความเมตตา กรุณา 

 ไวตอ่การรับรู้และเข้าใจสิง่ตา่งๆ ได้รวดเร็ว 

 มีหลกัจิตวิทยาในการให้คําปรึกษาและมีจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 มีความประพฤตเิหมาะสมท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 รู้บทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นอยา่งดี 

 มีประสบการณ์ในหน้าท่ีงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 1. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา โดยเป็นผู้ ท่ีประพฤติตนให้

เหมาะสมตามจรรยาวิชาชีพท่ีสอนและมีศีลธรรม จริยธรรม ท่ีดีงาม 

 2.  อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องคํานงึถึงสวสัดภิาพของนกัศกึษาเป็นอนัดบัแรก โดยจะไม่กระทํา

การใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นกัศกึษาอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
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 3.  อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องพยายามเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับเร่ืองส่วนตัวของ

นกัศกึษาในความดแูลเป็นความลบั 

 4.  อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนกัศกึษาอย่างสดุกําลงัความสามารถ และมี

ความรับผิดชอบท่ีจะสง่ผู้มาขอคําปรึกษาไปให้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะกรณี เม่ือทราบว่าตนไม่สามารถ

ช่วยเหลือได้ 

 5.  อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อสถาบนั หรือหน่วยงานท่ีตนสงักดัและต่อ

สงัคมโดยส่วนรวม และไม่วิจารณ์หน่วยงาน บคุคลร่วมอาชีพ หรือสถาบนัให้นกัศกึษาฟัง เพราะ

จะทําให้เกิดอคตแิละความเสื่อมเสียแก่บคุคลหรือสถาบนันัน้ๆ 

 

แนวการปฏิบัตใินการให้คาํปรึกษา 

 การทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดีนัน้ ควรนําวิธีการให้คําปรึกษามาประกอบเพ่ือช่วยให้

การทํางานมีประสทิธิภาพ สิง่ท่ีเป็นหวัใจสําคญัของการให้คําปรึกษาคือสมัพนัธภาพหรือการสร้าง

สายสมัพนัธ์ อาจารย์ต้องรู้จกันกัศกึษาอยา่งละเอียดพอสมควร สร้างความไว้วางใจ นกัศกึษาจึงมี

ความสบายใจท่ีจะพดูเร่ืองตา่งๆ ให้ฟัง 

 

แนวปฏิบัตใินการสร้างสัมพันธภาพ 

 1) การสร้างความคุ้นเคย การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร อบอุ่น เป็นกันเองและมีความ

จริงใจ 

 2)  การยอมรับ ผู้ ท่ีมีทัศนคติในการยอมรับผู้ อ่ืน จะมีท่าทีแสดงออกให้เห็นถึงความ

ปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือ และการยอมรับในแง่คณุค่าของบุคคล ทําให้การติดต่ออยู่ในลกัษณะท่ี

แสดงความนบัถือตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ไมว่า่โดยการกระทําหรือโดยคําพดู 

 3)  การเข้าใจ เป็นความรับผิดชอบของผู้ ให้คําปรึกษาท่ีต้องเข้าใจความรู้สึก ความคิดท่ี

ซอ่นเร้นและสามารถมองเห็นความหมายท่ีผู้ อ่ืนแสดงออก 

 4)  การมีความรู้สกึร่วม สามารถรู้สกึและบรรยายถึงความนกึคดิของผู้ อ่ืนๆ ได้ 

 5)  การแสดงความเอาใจใส ่การท่ีจะเข้าใจความรู้สกึของอีกฝ่ายหนึง่นัน้ต้องมีความสนใจ

และอาศยัทกัษะในการฟังและการสงัเกต 

 6)  ความเช่ือ มีความเช่ือท่ีว่า ทุกคนสามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้ ถ้าอยู่ใน

สภาพเหตกุารณ์ท่ีเหมาะสม และคนทกุคนต้องการเสรีภาพ จะมีความสบายใจถ้ามีอิสระท่ีจะคิด

จะทําในสิง่ตา่งๆ โดยไมถ่กูบีบบงัคบั 
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กลวิธีในการให้คาํปรึกษา 

 กลวิธีบางประการท่ีอาจนํามาใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องการข้อมูลหรือคําแนะนํา เพ่ือ

ประกอบการตดัสนิใจหรือเม่ือเกิดปัญหาท่ีไมส่ามารถตดัสนิใจได้ 

 1) การวางเค้าโครง การกําหนดเค้าโครงไว้ล่วงหน้าว่าจะสนทนาเร่ืองอะไรหรือมีงาน

อะไรต้องทําร่วมกนั 

 2)  การสัมภาษณ์  โดยเร่ิมต้นสนทนาด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง 

นํา้เสียงและท่าทีกระตือรือร้น แสดงความสนใจ มีใบหน้าท่ียิม้แย้ม 

 3)  การตัง้คาํถาม ตัง้คําถามเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีต้องการ เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้สํารวจ

ความต้องการของตนเอง และเข้าใจตนเองดีขึน้ ทัง้นีต้้องหลีกเล่ียงการใช้คําว่า “ใช่” “ไม่ใช่” “ถกู” 

“ผิด” เพราะคําถามเหลา่นีจ้ะตดัการสนทนาหรือการบอกเลา่ในรายละเอียด 

 4)  การให้คําปรึกษา การแนะนําให้นักศึกษาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือช่วยแก้ปัญหา จะมี

ลกัษณะ “นําทาง” มากกว่า ซึง่อาจารย์ท่ีปรึกษาควรพิจารณาความพร้อมของนกัศกึษาว่าพร้อมท่ี

จะรับฟังคําแนะนําหรือไม ่

 5)  การเสนอแนะ เป็นการเสนอความคิดเห็นโดยทางอ้อม เพ่ือเป็นการแนะนักศึกษา

ไปสู่การแก้ปัญหา โดยเปิดโอกาสให้ใช้เหตุผลของตนเอง  มีอิสระท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ

ข้อเสนอแนะ 

 6) การตีความ เป็นการกลา่วถึงบางสิ่งท่ีมีความหมายสืบเน่ืองกบัสิ่งท่ีนกัศกึษากล่าวไป

แล้ว จะช่วยให้นกัศกึษาเข้าใจเร่ืองแจ่มชดัขึน้ 

 7)  การแสดงความเห็นชอบ  เป็นการส่งเสริมหรือให้กําลังใจแก่นักศึกษาในการ

ดําเนินการต่อไป เพราะจะเป็นการเพิ่มพูนความเช่ือมัน่ในตนเอง อาจแสดงความเห็นชอบด้วย

วาจา ท่าทาง ใช้ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความยุ่งยากใจ ตดัสินใจไม่ได้ในการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมี

คณุคา่เท่ากนั 

 8)  การกระตุ้นให้กําลังใจ เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเกิดความมัน่ใจในตนเองว่าสามารถ

กระทําสิง่หนึง่สิง่ใดได้เช่นเดียวกบัผู้ อ่ืน 

 9)  การชักชวน เป็นการชกัชวนให้นกัศกึษายอมรับทศันะของอาจารย์ ซึง่อาจเหมือนกบั

เป็นการแก้ปัญหาของอาจารย์เอง แตก่ารใช้วิธีนีอ้าจจะก่อให้เกิดความรู้สกึตอ่ต้านจากนกัศกึษา 

 10)  การสังเกต  ต้องเป็นคนช่างสงัเกตและมีความไวตอ่ความรู้สกึของคนอ่ืน 

 11)  การให้รายละเอียดและข้อมูล จะมีความสําคญัมากในการตดัสินและแก้ปัญหา

ของนกัศกึษา ซึง่วิธีนีจ้ะใช้มากในการให้ข้อมลูทางการศกึษาและอาชีพ 
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 12)  การเงียบและการฟัง ควรใช้การเงียบและแสดงความสนใจรับฟังในสิ่งท่ีนกัศกึษา

กําลังเล่า ไม่ควรทําลายความเงียบด้วยการคุยไม่หยุดของอาจารย์ เพราะจะเป็นการขัดขวาง

ความคดิและความรู้สกึตา่งๆ ของนกัศกึษาท่ีอยากบอกเลา่ 

 

 คุณสมบัตขิองผู้ให้คาํปรึกษา 

 1) คณุสมบตัภิายใน คือ 

 เข้าใจชีวิต เข้าใจคน เข้าใจสภาพแวดล้อม เข้าใจธรรมชาติ 

 มีความเมตตากรุณา รัก ปรารถนาดี เห็นอกเห็นใจ อยากช่วยเหลือและรับฟัง

ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

 มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 

 เก็บความลบัอนัเป็นจรรยาบรรณท่ีสง่เสริมภาวะปลอดการขม่ขู ่

 เข้าใจปรัชญาการให้คําปรึกษา รวมทัง้กระบวนการและเทคนิคตา่งๆ 

 2)  คณุสมบตัภิายนอก คือ 

 มีการแตง่กายท่ีดี น่าเล่ือมใส น่าไว้ใจ ปลอดภยัและอบอุน่ 

 ท่าทางเป็นมิตร มัน่ใจในการให้คําปรึกษา น่าเช่ือถือ 

 

 ปัญหาที่พบเสมอในการให้คาํปรึกษา 

 ไมมี่ความรู้สกึอยากช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

 ถกูผู้ รับการปรึกษาหลอกให้สบัสน 

 ให้คําแนะผิดๆ เพราะขาดความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ 

 ไมมี่วฒิุภาวะเพียงพอ 

 

 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

หนา้ทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาดา้นวิชาการ  

(โปรดใช้ควบคูก่บัคูมื่อการศกึษามหาวิทยาลยัรังสติ) 

 ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับหลกัสูตร การลงทะเบียน การเลือกวิชาเรียน 

การคดิคะแนนเฉล่ียสะสม 

 ควบคมุการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบั และ

ทักท้วงการลงทะเบียนบางรายวิชาของนักศึกษา เม่ือพิจารณาเห็นว่าการ

ลงทะเบียนรายวิชานัน้ๆ ไมเ่หมาะสม 
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 ให้คําแนะนํานกัศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และการติดตามผลการ

เรียนของนักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนตักเตือนเม่ือผลการเรียนของ

นกัศกึษาต่ําลง 

 ให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือนกัศกึษาในการแก้ไขปัญหา อปุสรรคตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการเรียน 

 ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการศกึษาตอ่ในระดบัสงู 

 บทบาทการให้คําปรึกษาใน Senior Project และ Independent Study 

 

 หนา้ทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาดา้นบริการและพฒันานกัศึกษา 

 แนะนําบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น บริการรักษาพยาบาล การประกัน

อบุตัเิหต ุสวสัดกิารหอพกั บริการขอลดคา่โดยสาร ฯลฯ 

 ให้คําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว ได้แก่ ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยทัง้

สขุภาพกายและสขุภาพจิต 

 ให้คําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาสังคม ได้แก่ การปรับตัวในสังคมทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั การพฒันาบคุลกิภาพ ความประพฤตแิละจริยธรรม 

 ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาด้านการเงิน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนทนุทรัพย์ท่ี

จะศกึษาเลา่เรียน และการแสวงหาแหลง่สวสัดกิารท่ีจะช่วยเหลือนกัศกึษาด้านนี ้

 ให้คําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาด้านอาชีพ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคต ิ

จรรยาบรรณท่ีถูกต้องต่อวิชาชีพ ตลอดจนการให้ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ 

เก่ียวกบัตลาดแรงงาน และแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

หน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านงานกิจกรรมนกัศกึษา 

 ให้คําแนะนําเก่ียวกบั กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายสําคญัในการทํากิจกรรม

นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแก่นกัศกึษาได้ 

 ประสานงานระหวา่งนกัศกึษากบันกัศกึษาเป็นอยา่งดี  เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้าใจให้เกิดขึน้ 

 ร่วมรับผิดชอบ ผลการกระทํากิจกรรมกบันกัศกึษาตามโครงการกิจกรรม 

  รับผิดชอบในความปลอดภยั ความประพฤตขิองนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โครงการ 
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  รับผิดชอบตรวจสอบดแูล การใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยั

หรือแหลง่เงินอ่ืนๆ ให้ปฏิบตัเิป็นไปตามระเบียบการเงิน 

 ควบคมุดแูลการจดักิจกรรมตามโครงการให้เรียบร้อย บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของ

กิจกรรม 

 ประเมินผลโครงการ เม่ือปฏิบตังิานตามโครงการเสร็จสิน้ร่วมกบันกัศกึษา เพ่ือ

รายงานผู้ เก่ียวข้องทราบ 

 

 หนา้ทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาดา้นอืน่ๆ 

 พิจารณาคําร้องตา่งๆ ของนกัศกึษาและดําเนินการให้ถกูต้องตามระเบียบ 

 กําหนดเวลาให้นกัศกึษาเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษาอยา่งสม่ําเสมอ 

 ประสานงานกับอาจารย์ผู้ สอนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือ

นกัศกึษา โดยเฉพาะสํานกังานทะเบียน และสํานกังานกิจการนกัศกึษา 

 ชีแ้จงและทําความเข้าใจกับนักศึกษาในเร่ืองหน้าท่ีของนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา เช่น นกัศกึษาต้องเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามกําหนดเวลา เพ่ือปรึกษา

ด้านการเรียน เพ่ือฟังคําแนะนํา ตกัเตือน และเพ่ือปรึกษาขอคําแนะนําด้านอาชีพ 

เป็นต้น 

 ให้คํารับรองแก่นกัศกึษาเม่ือนกัศกึษาต้องการไปแสดงกบัผู้ อ่ืน 

 เก็บข้อมลูรายละเอียดของนกัศกึษาท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งเป็นระบบ 

 

หน้าที่ของนักศึกษา 

 นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามกําหนดเวลาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา

กําหนดไว้ แตเ่ม่ือมีปัญหาเร่งดว่นสามารถเข้าพบอาจารย์ได้ทกุเวลา 

 นกัศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาการเรียน หรือปัญหาส่วนตวั

ด้านอ่ืนๆ 

 นกัศกึษาต้องรับฟังคําแนะนําตกัเตือนของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 นกัศึกษาควรอ่านปา้ยประกาศของคณะวิชา ป้ายประกาศของสํานกังานกิจการ

นกัศกึษาและสํานกังานทะเบียนอยา่งสม่ําเสมอ 
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ข้อปฏิบัตขิองอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ขอ้ปฏิบติัทัว่ไป 

 ศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย ปรัชญา ปฏิทินกิจกรรมของ

มหาวิทยาลยั และคณะวิชา 

 ศกึษาหลกัสตูร ลกัษณะรายวิชา วิธีการจดัการเรียนการสอน และการลงทะเบียน

เรียนให้เข้าใจถูกต้องและแจ่มชัด จนสามารถให้คําแนะนําและทางเลือกแก่

นกัศกึษาอยา่งมัน่ใจ 

 ศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบ และกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัและ

คณะอยา่งละเอียดเพ่ือให้คําปรึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัศกึษาในความดแูล ทําให้นกัศกึษาเกิดความสบาย

ใจ และไว้วางใจในตวัอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 จัดเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในความดูแลอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยทุก

สปัดาห์โดยติดตารางเวลา (Office hour) ไว้ท่ีทํางาน เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถ

เข้าพบได้ 

 ศกึษาประวตัิของนกัศึกษาทัง้ทางด้านครอบครัว สขุภาพอนามยั ความสามารถ

ในการเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษา 

 เก็บข้อมลูเก่ียวกบันกัศกึษาท่ีอยู่ในความดแูลไว้อย่างเป็นระบบ และจดัเข้าแฟ้ม

จนกว่านักศึกษาในความดูแลจะจบการศึกษาไป เช่น แผนการเรียนตลอด

หลกัสตูร สําเนาใบคําร้อง และสําเนาใบอนมุตัติา่งๆ 

 นดัพบนกัศกึษาในความดแูลทัง้หมด เม่ือทราบผลสอบกลางภาคและปลายภาค

เพ่ือทราบและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ของนกัศกึษา 

 สนใจตดิตามข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั เพ่ือนํามาใช้ให้คําปรึกษา 

 

 ขอ้ปฏิบติัต่อการลงทะเบียนเรียน 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรศึกษาเง่ือนไขการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยให้ยึดตามคู่มือ

การศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 
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รายละเอียดต่างๆ ว่าด้วยเร่ืองการศกึษา 
 

 

1. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการศึกษา 

 อาจารย์ท่ีปรึกษา สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับ

การศกึษาท่ีใช้ประกอบการให้คําปรึกษา (ศกึษาได้จากภาคผนวก) ได้แก่ 

 1.1  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรังสติวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2550 

 1.2  ประกาศมหาวิทยาลยัรังสติ เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ.2546 

 1.3  ประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิของนกัศึกษาในการสอบ พ.ศ.

2551 

 1.4  ประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิของนักศึกษาในการสอบ 

พ.ศ.2552 (ฉบบัเพิ่มเตมิ) 

 1.5  ประกาศมหาวิทยาลยัรังสติ เร่ือง วินยันกัศกึษา พ.ศ.2545 

 

2.  หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจหลกัสตูรและโปรแกรมการศกึษาของนกัศกึษา

เป็นอยา่งดี โดยศกึษาทําความเข้าใจข้อมลูตา่งๆ ของหลกัสตูร ได้แก่ 

 2.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร และแตล่ะหมวดวิชา 

 2.2  โครงสร้างหลกัสตูร อนัประกอบด้วย 

 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

- วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

   - วิชาชีพบงัคบั 

   - วิชาชีพเลือก 

   - วิชาโท(ถ้ามี) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 2.3  ลกัษณะรายวิชา วิชาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) วิชาบงัคบัร่วม (Co-requisite) 

 2.4  ข้อบงัคบัอ่ืนๆ ของหลกัสตูร เช่น การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน วิชาสหกิจศกึษา 

วิชาสารนิพนธ์ เป็นต้น 
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3.  การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องเข้าใจวิธีการลงทะเบียนเรียน และกําหนดเวลาลงทะเบียนของ

นกัศกึษาแตล่ะภาคการศกึษา ข้อมลูและเอกสารท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ ประกอบด้วย 

 ปฏิทินการศึกษาประจําปีการศึกษา (ดูได้จากคู่มือการศึกษาและเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยั หรือ สํานกังานทะเบียน  http://registrar.rsu.ac.th) 

 คูมื่อลงทะเบียนเรียนรายภาคซึง่ระบรุายวิชาและจํานวนกลุ่มท่ีเปิดวนั-เวลาเรียน 

วัน-เวลาสอบ และจํานวนรับนักศึกษาต่อกลุ่ม (เอกสารแจกให้กับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาทกุภาคการศึกษาผ่านทางการเบิกจ่ายของคณะวิชา หรือ download ได้

จาก http://intranet.rsu.ac.th เลือกเมน ู“ข้อมลูคณะ” ตามด้วย “คูมื่อลงทะเบียน

รายภาค”) 

 วิธีและกําหนดการลงทะเบียนลว่งหน้า การแก้ไขการลงทะเบียนลว่งหน้า การลงทะเบียน

ล่าช้า การเพิ่ม-ถอนรายวิชา (เรียกดไูด้จาก http://intranet.rsu.ac.th จะปรากฏเมนูให้เรียกดใูน

หน้าแรกหลงัจาก log in) 

 

 แบบฟอร์มคําร้องตา่งๆ ในกรณีท่ีไมส่ามารถลงทะเบียนผา่นระบบ intranet ได้ อาทิ 

 แบบคําร้อง มรส.17  ใช้กรณีขออนุญาตลงรายวิชาท่ีมีการสอบทับซ้อน กรณี

ขอให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ และอ่ืนๆ 

 แบบคําร้อง มรส.19 ใช้กรณีขอรักษาสถานภาพ (ลาพกัการศึกษา) ขอคืนสภาพ

หลงัถกูสัง่พกัการศกึษา ลาออก การขอคืนเงินในกรณีตา่งๆ  

 แ บ บ คํ า ร้ อ ง อื่ น ๆ  ( ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ สํ า นั ก ง า น ท ะ เ บี ย น 

http://registrar.rsu.ac.th) 

 

4.  การให้คาํปรึกษาและความเหน็ชอบในการลงทะเบียนเรียน 

4.1  การลงทะเบียนเรียน 

 การลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นภาคการศกึษาแรกของนกัศกึษาใหม่แรกเข้า) แบง่ออกเป็น 2 

ประเภท คือ 

 การลงทะเบียนเรียนลว่งหน้าผา่นระบบ Intranet 

 การลงทะเบียนเรียนลา่ช้า/เพิ่ม-ถอนวิชา 
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การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 

 การลงทะเบียนเรียนลว่งหน้ามีระยะเวลาประมาณ 6 สปัดาห์ นบัตัง้แตห่ลงัสอบกลางภาค

จนถึงก่อนเปิดเรียนเทอมถดัไป 

 1) นกัศกึษาจะต้องเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน โดย

อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องเข้าไปปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนให้นกัศกึษาผ่านระบบ Intranet เมน ู

“ข้อมลูคณะ” และ “ปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา” หลงัจากนัน้นกัศกึษาจึง

จะเข้าไปทําการลงทะเบียนเรียนได้ 

 2) เม่ือสิน้สุดกําหนดลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า อาจารย์ท่ีปรึกษาควรเข้าไปตรวจสอบ

ตารางเรียนของนกัศึกษาผ่านระบบ Intranet เพ่ือตรวจสอบว่านกัศึกษาทําการลงทะเบียนเรียน

และชําระค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยหรือไม่ หากตารางเรียนยังไม่ปรากฏรายวิชา แสดงว่า

นกัศึกษายงัไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือการลงทะเบียนเรียนไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ อาจต้องติดต่อ

นกัศกึษาเพ่ือสอบถามตอ่ไป 

 3)   อาจารย์ท่ีปรึกษาควรให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาท่ีมีปัญหาทางด้านการเงินถึงระเบียบ

มหาวิทยาลัยในการผ่อนผันชําระค่าลงทะเบียนเรียน และแนะนําให้นักศึกษาดําเนินการตาม

ขัน้ตอนและกําหนดเวลาให้ถูกต้อง (ศึกษาระเบียบเร่ือง การผ่อนผนัชําระค่าลงทะเบียนได้จาก

ประกาศตา่งๆ บนเว็บไซต์สํานกังานทะเบียน) 

 4)  อาจารย์ท่ีปรึกษาควรให้คําแนะนํากรณีนกัศกึษามีปัญหาในการลงทะเบียนกรณีใดๆ 

นกัศึกษาต้องเขียนคําร้องระบุปัญหา ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี และย่ืนท่ีสํานกังานทะเบียน

ภายในระยะเวลาลงทะเบียนท่ีกําหนดไว้เท่านัน้ 

 

 การลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม-ถอนวิชา 

 การลงทะเบียนลา่ช้า/เพิ่ม-ถอนวิชา มีระยะเวลา 1 สปัดาห์(5 วนัทําการ) นบัตัง้แตว่นัเปิด

เรียน 

 1) นกัศกึษาท่ีไมเ่คยเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือปลดล๊อคลงทะเบียนเรียนจะต้องเข้าพบ

อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการลงทะเบียนลา่ช้า หากรายวิชาท่ีนกัศกึษาจะลงทะเบียนเรียนกลุม่ไม่เต็ม 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบ Intranet และสั่งพิมพ์ใบโอนเ งินไปชําระ

ค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ หากมีรายวิชาใดกลุ่มเต็มให้

นกัศกึษาเข้าระบบจองกลุม่เรียน หากรายวิชาใดท่ีอาจารย์ผู้สอนเข้าไปอนญุาตในระบบนกัศกึษา

สามารถสัง่พิมพ์ใบโอนเงินนําไปจ่ายคา่ลงทะเบียนท่ีธนาคารภายในวนัท่ีกําหนดไว้ได้ทนัที 
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 2)  เม่ือสิน้สดุกําหนดลงทะเบียนเรียนล่าช้า อาจารย์ท่ีปรึกษาควรเข้าไปตรวจสอบตาราง

เรียนของนกัศกึษาผา่นระบบ Intranet เพ่ือตรวจสอบว่านกัศกึษาทําการลงทะเบียนเรียนและชําระ

ค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยหรือไม่ หากตารางเรียนยงัไม่ปรากฏรายวิชาแสดงว่านักศึกษายัง

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือการลงทะเบียนเรียนไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ อาจต้องติดต่อนกัศกึษาเพ่ือ

สอบถามตอ่ไป 

 

5.  การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรแนะนําและเตือนให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของผลการ

ลงทะเบียนเรียนทุกครัง้ท่ีนกัศึกษาเข้าไปดําเนินการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา โดยนกัศึกษา

และอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลตารางเรียนได้ท่ีระบบ Intranet เมนู “ข้อมูลนักศึกษา

สําหรับบคุลากร” และเมน ู“ตารางเรียน” 

 

6. การตดิตามผลการเรียน 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ

นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพรอพินิจ (Probation) และควรแนะนําให้นกัศึกษาจําลองผลการเรียนผ่าน

ระบบ Intranet ภายหลงัการลงทะเบียนเรียน เพ่ือทราบว่าจะต้องมีผลการเรียนอย่างไรถึงจะพ้น

จากสถานภาพรอพินิจและไม่พ้นสภาพจากการเป็นนกัศึกษาเน่ืองจากผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ 

(Retired) (ศกึษาสถานภาพนกัศกึษาปกติ นกัศกึษาสถานภาพรอพินิจ และพ้นสภาพจากการเป็น

นกัศกึษาได้จากข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรังสติวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2550) 

 

7.  การให้ความเหน็ของอาจารย์ที่ปรึกษาในคาํร้องของนักศึกษา 

 เม่ือนักศึกษามีความจําเป็นจะต้องย่ืนคําร้องเก่ียวกับงานทะเบียนนักศึกษาหรือการ

ลงทะเบียนเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษาควรให้ข้อมลูและความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาตดัสินใจ

ของผู้ มีหน้าท่ีในการอนุมัติ คําร้องต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์สํานักงานทะเบียน 

http://registrar.rsu.ac.th หรือขอรับได้ท่ีสํานกังานทะเบียน ดงันี ้
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 แบบคาํร้อง มรส.17 แบบคาํร้องที่เก่ียวข้องกับการลงทะเบียน 

 ใช้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 1) ย่ืนคําร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอบ/เวลาเรียนทบัซ้อน เน่ืองจากคาดว่าจะจบ

การศกึษาหรืออ่ืนๆ 

 ในกรณีนีอ้าจารย์ท่ีปรึกษาต้องตรวจสอบความจําเป็นท่ีนกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาท่ีมีเวลาสอบ/เวลาเรียนทบัซ้อนและให้ข้อมลูแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาเซ็นอนุญาต

ก่อนเสนอคณบดีคณะท่ีนกัศกึษาสงักดัลงนาม และย่ืนตอ่สํานกังานทะเบียนเพ่ือลงทะเบียนเรียน 

 2)  ย่ืนคําร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบร่วมฟัง (Audit) 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเห็นก่อนเสนอคณบดีพิจารณา และย่ืนต่อสํานกังานทะเบียน

เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐานในการบนัทกึเกรด AU 

 3)  ย่ืนคําร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกิน หรือต่ํากวา่ท่ีกําหนดในข้อบงัคบั 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องตรวจสอบความจําเป็นท่ีนกัศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเกินหรือ

ต่ํากวา่ท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัก่อนเสนอคณบดีคณะท่ีนกัศกึษาสงักดัลงนาม และย่ืนตอ่สํานกังาน

ทะเบียนเพ่ือลงทะเบียนเรียน 

 4)  กรณีอ่ืนๆ เช่น ลงทะเบียนผิดรายวิชา ขอถอนรายวิชาโดยได้ค่าหน่วยกิจคืนเต็ม

เน่ืองจากกลุม่ปิดหรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องตรวจสอบและให้ความเห็น ก่อนเสนอคณบดีคณะท่ีนกัศกึษาสงักดั

ลงนาม และย่ืนตอ่สํานกังานทะเบียนเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 

 แบบคําร้อง มรส.19 แบบคําร้องขอลาพักการศึกษา/ลาออก/รับเงินคืน/คืน

สถานภาพนักศึกษา 

 ใช้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 1) ย่ืนคําร้องขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา/จบการการศึกษาและขอเงินค่าประกนัของ

เสียหายและอ่ืนๆ คืน 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องตรวจสอบและให้ความเห็นก่อนเสนอคณบดีคณะท่ีนกัศกึษาสงักดั

ลงนามและย่ืนตอ่สํานกังานทะเบียนเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 2)  ย่ืนคําร้องขอลาพกัการศกึษา (รักษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษา)  

 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องตรวจสอบและให้ความเห็นให้เป็นไปตามข้อบงัคบั มรส. ก่อนเสนอ

คณบดีคณะท่ีนกัศกึษาสงักดัลงนามและย่ืนตอ่สํานกังานทะเบียนเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
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 3)  ย่ืนคําร้องขอคืนสถานภาพนกัศกึษา (เฉพาะกรณีถกูสัง่พกั) 

 อาจารย์ลงนาม ก่อนเสนอคณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัดลงนาม และย่ืนต่อสํานักงาน

ทะเบียนเพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

 4)  ย่ืนคําร้องขอรับเงินคา่ลงทะเบียนเรียนคืนกรณีสํารองจ่ายกองทนุ กยศ. 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องตรวจสอบ และให้นกัศึกษาแนบเอกสารใบเสร็จและสําเนาสญัญา

กู้ ยืมกองทุน กยศ. ให้ความเห็นก่อนเสนอคณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัดลงนาม และย่ืนต่อ

สํานกังานทะเบียนเพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

 

8.  การย้ายคณะ/สาขาวิชา และการเทยีบรายวิชาโอนหน่วยกิตภายในสถาบัน 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบระเบียบการย้ายคณะ/สาขาวิชาภายในสถาบนั (ศกึษาได้จาก

ประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ.2546)  และให้

คําปรึกษากบันกัศึกษาท่ีประสงค์จะโอนย้ายคณะ/สาขาวิชาข้อมลูท่ีอาจารย์ปรึกษาควรทราบ มี

ดงันีคื้อ 

 1) การย้ายคณะ/สาขาวิชา จะกระทําได้ก็ต่อเ ม่ือนักศึกษาเรียนอย่างน้อยหนึ่ง             

ภาคการศกึษาและต้องไม่เป็นผู้ ท่ีพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา การอนมุตัิย้ายคณะ/สาขาวิชาขึน้อยู่

กับหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชาและคณบดีท่ีขอย้ายเข้าศึกษาว่าจะพิจารณารับเข้าศึกษาหรือไม ่

ยกเว้นบางคณะ/สาขาวิชาอาจต้องมีการสอบเข้า เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะ

ทนัตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น (สอบถามข้อมลูได้ท่ีคณะวิชาท่ีขอย้ายเข้าศกึษา) 

 การย้ายคณะ/สาขาวิชาภายในสถาบนั แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 1. ย้ายคณะ/สาขาวิชา โดยไมเ่ทียบโอนรายวิชา (ผลการเรียนคงเดมิทัง้หมด 

 2.  ย้ายคณะ/สาขาวิชา โดยเทียบโอนรายวิชา (เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาท่ีกําหนดไว้

ตามเกณฑ์การเทียบโอนของ มรส. และตามเกณฑ์คณะวิชากําหนดไว้เพิ่มเติม) ในกรณีนีร้ายวิชา

ท่ีเทียบโอนมาจะนําผลการเรียนมาคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมด้วย 

 ทัง้ 2 กรณีใช้แบบคําร้องเทียบโอนรายวิชา มรส.40 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สํานกังาน

ทะเบียน http://registrar.rsu.ac.th) และต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหมดกําหนดลงทะเบียน

เรียน ไมอ่นญุาตให้โอนย้ายในภาคการศกึษาฤดรู้อน 

 2)  กรณีนกัศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนกัศึกษา (Retired) นกัศึกษาสามารถขอเทียบ

โอนรายวิชา (ตามเกณฑ์การเทียบโอนของ มรส. และตามท่ีเกณฑ์คณะวิชากําหนดไว้) ได้           

แตจ่ะต้องภายหลงัจากสมคัรเข้าเรียนใหม ่(รีรหสั) โดยใช้แบบคําร้องเทียบโอน มรส.42 
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9.  การเข้าเรียนปริญญาที่สอง และการโอนย้ายจากต่างสถาบันและการเทียบวิชาและ

โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การเทียบโอนกรณีปริญญาท่ีสองและการ

โอนย้ายจากต่างสถาบนัและการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ/การศกึษา

ตามอธัยาศยัได้จากประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา 

พ.ศ.2546 

 การเทียบโอนกรณีปริญญาตรีใบท่ีสองใช้แบบคําร้องเทียบโอน มรส.43 การเทียบโอนจาก

ตา่งสถาบนัใช้แบบคําร้องเทียบโอน มรส.41 การเทียบโอนนอกระบบและตามอธัยาศยัใช้แบบคํา

ร้องเทียบโอน มรส.44 

 

10.  การแจ้งจบการศึกษา 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรติดตามผลการเรียน และตรวจสอบกรณีนักศึกษาใกล้จะจบ

การศกึษา และแนะนําให้นกัศกึษาตดิตอ่สํานกังานทะเบียนเพ่ือแจ้งจบการศกึษาในภาคการศกึษา

สดุท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสตูร นกัศกึษาท่ีไม่ได้ดําเนินการแจ้งจบการศกึษาจะไม่ได้

รับการพิจารณาการจบการศึกษา และไม่ได้ถูกนําเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ืออนุมตัิการ

สําเร็จการศกึษา 

 นกัศกึษาท่ีแจ้งจบการศกึษาไว้ แตไ่มส่ามารถจบการศกึษาได้ตามเง่ือนไขของหลกัสตูรจะ

ถกูบนัทกึสถานภาพแจ้งจบให้ในเทอมถดัไป โดยนกัศกึษาไมต้่องดําเนินการแจ้งจบการศกึษาใหม ่

 ค่าใช้จ่ายในการแจ้งจบการศึกษา จํานวนเงิน 200 บาท โดยนักศึกษาจะได้รับเอกสาร

ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาภาษาไทย 1 ฉบับ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โดยสํานักงานทะเบียนจะจัดส่งให้ทาง

ไปรษณีย์เท่านัน้ 
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ทุนการศกึษา 

  

 มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดให้มีทุนการศึกษา ซึ่งสํานักงานรับนักศึกษาเป็นหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบดูแลทุนการศึกษาทุกประเภท ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี

ความพร้อมในการศึกษา ช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัอย่างมี

ความสขุ โดยมหาวิทยาลยัจดัให้มีทนุการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

 ทุนการศึกษาพระราชทาน 

 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแต่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพ่ือโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลยั ดงันี ้

 ทนุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

 ทนุสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 ทนุสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 ทนุสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

 ทนุพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ

 ทนุพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา 

 ทนุพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสริิภาจฑุาภรณ์ 

 สําหรับทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ทุนสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทนุสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทนุสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อัครราชกุมารีทัง้ 4 ทุนการศึกษา สํานักพระราชวังและราช

เลขานกุารเป็นหนว่ยงานท่ีรับสมคัรและพิจารณา และสง่รายช่ือผู้ได้รับทนุมายงัมหาวิทยาลยัรังสติ 

ทุนเรียนด ี

 ทนุประสิทธ์ิ-คณุหญิงพฒันา  อไุรรตัน์ 

 มหาวิทยาลยัรังสิตได้จดัให้มีทนุนี ้สําหรับนกัศกึษาเข้าใหม่ท่ีมีผลการเรียน (GPA) ในชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 หรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ตัง้แต ่3.00 ขึน้ไป และผู้ ท่ีสําเร็จ

การศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 3.25 ให้ได้รับทุนการศึกษา

จํานวนคร่ึงหนึง่ของคา่หน่วยกิตและคา่บํารุงการศกึษา 
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ทนุเรียนดี ดร.อาทิตย์ อไุรรตัน์ (เกรดเฉลีย่ 3.50) 

 มหาวิทยาลยัได้จดัให้มีทุนเรียนดีขึน้ เพ่ือส่งเสริมให้นกัศกึษาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 

และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ท่ีมีผลการเรียน (GPA) ใน     

ชัน้มัยธมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และ         

ผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 3.75 ให้ได้รับ

ทนุการศกึษา คา่หน่วยกิตและคา่บํารุงการศกึษานีต้ลอดหลกัสตูร 

ทนุโครงการสู่มหาวิทยาลยั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

 มหาวิทยาลยัมอบทุนการศึกษานีจํ้านวน 20 ทุน ให้แก่นักศึกษาสายวิชาชีพ คือ ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีในวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

กองทนุเงินใหกู้ยื้มเพือ่การศึกษา 

 กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา เป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต ได้รับจากรัฐบาล โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายใน

การศกึษา สามารถศกึษาตอ่จนถึงระดบัปริญญาตรี 

ทนุความสามารถพิเศษ 

 *  ด้านกีฬาและเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ ท่ีมีความสามารถ

ทางด้านกีฬา โดยได้รับทุนการศึกษาในส่วนของค่าบํารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และได้รับการ

สนบัสนนุคา่ท่ีพกั ตามท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

 * ด้านการแสดง สิ่งประดิษฐ์ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกิจกรรมนอกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ ท่ี มีความสามารถทางด้านการแสดง สิ่งประดิษฐ์ 

ศิลปวฒันธรรม ดนตรี และกิจกรรมนอกหลกัสตูร ซึง่จะต้องมีผลงานต่อเน่ือง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีใน

สงัคม และเข้ามามีบทบาท ในการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ 

ทนุบริการสงัคม ดร.อาทิตย์ อไุรรัตน์ 

 มหาวิทยาลยัเล็งเห็นความสําคญัของการศกึษา และให้โอกาสแก่ผู้ ท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ 

ได้มีโอกาสศึกษาต่อจึงได้มอบทุนนีใ้ห้แก่มูลนิธิ สถาบัน องค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุ

เคราะห์ในพระบรมราชปูถมัภ์ โรงเรียนวงัไกลกงัวล ฯลฯ 

ทนุอืน่ๆ 

 ตดิตอ่ขอรับทนุการศกึษาได้ท่ี 

 1. คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั 

 2.  สํานกังานรับนกัศกึษา อาคารอาทิตย์อไุรรัตน์ ชัน้ 1 ห้อง 1-103   

โทร.02-791-5514-5516 
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การให้บริการด้านสุขภาพ 

  

 มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการมีคุณภาพชีวิต สขุภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดีของนักศึกษา และบุคลากร ซึ่งสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความสําคญัใน     

การปฏิบตัิงาน และการศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว มหาวิทยาลยัรังสิตได้

จดัตัง้ สํานกังานสวสัดิการสขุภาพ สงักัดฝ่ายกิจการนกัศึกษา เป็นหน่วยงานสนบัสนุนการเรียน

การสอนและให้บริการสวสัดกิารด้านสขุภาพขัน้พืน้ฐาน โดยแยกการดําเนินงานเป็น 2 หน่วย คือ  

 1. หน่วยบริการสุขภาพ (Health Center) มีหน้าท่ีดแูลจดับริการและสวสัดิการด้าน

สขุภาพให้แก่นกัศกึษาและบคุลากร ดงันี ้

1.1 บริการปฐมพยาบาล เปิดทําการ วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 

โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ถ้ามีกรณีฉกุเฉินจะมีรถพยาบาลของมหาวิทยาลยั นําสง่โรงพยาบาล เพ่ือ

การรักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

1.2 บริการรักษาพยาบาลโรคเบือ้งต้นโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ  เปิดทําการ                         

วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.  

1.3 บริการตรวจรักษาโรคทัว่ไป โดยแพทย์จากหน่วยบริการปฐมภมูิโรงพยาบาล

ปทมุธานี มีแพทย์เวรประจําการ ดงันี ้

วนัจนัทร์  -  วนัพฤหสับดี  เวลา    12.30 – 15.30 น.  

วนัศกุร์     เวลา    13.00 – 16.00 น. 

1.4 จดัโครงการบตัรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) มหาวิทยาลยัรังสิต

ร่วมกบัโรงพยาบาลปทุมธานี เปิดให้บริการกบันกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอขึน้ทะเบียน ใช้สิทธ์ิบตัร

ประกันสุขภาพ นักศึกษาสามารถขอขึน้ทะเบียนหรือโอนย้ายสิทธ์ิได้ท่ี หน่วยบริการสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัรังสติ และศนูย์ตรวจสอบสทิธ์ิ ห้องเบอร์ 12 โรงพยาบาลปทมุธานี    

1.5 งานประกนัอบุตัเิหตสํุาหรับนกัศกึษาและบคุลากร 

1.6 บริการห้องพกัสําหรับผู้ ป่วย เพ่ือ นอนพกัและสงัเกตอาการผิดปกติ  

1.7 จดัโครงการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวยัวะ ร่วมกับสภากาชาดไทย        

ปีละ  4 ครัง้ 

1.8 จดัโครงการ กิจกรรมสง่เสริมพฒันาคณุภาพชีวิต และพฤติกรรมสขุภาพ เช่น 

โครงการเสริมสร้างพลงัชีวิตและสขุภาพ เต้นแอโรบกิ  รณรงค์ต้านโรคเอดส์ โครงการมหาวิทยาลยั

สร้างเสริมสขุภาพ (RSU Healthy Campus)  
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1.9 บริการให้ความรู้และคําปรึกษาแนะนําปัญหาด้านสขุภาพ และเป็นแหล่ง

สนบัสนนุวิชาการ ให้ข้อมลูความรู้เก่ียวกบัปัญหาทางสขุภาพแก่บคุลากรและนกัศกึษาคณะตา่งๆ  

1.10 เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบตังิาน เพ่ือเสริมประสบการณ์การพยาบาลของนกัศกึษา

พยาบาล และนกัศกึษาคณะตา่ง ๆ สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาพยาบาล  

1.11 ให้บริการยืมอปุกรณ์ทางการแพทย์ ส่ือ โสต ด้านสขุภาพ  และ บริการอ่ืน ๆ  

1.12  จดัโครงการตรวจสขุภาพนกัศกึษาใหม ่

1.13  จดัหน่วยปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ี  

1.14  จดัโครงการและกิจกรรมพิเศษด้านสขุภาพและงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 2. หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (Counseling  Center ) มีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบงาน

บริการด้านการให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษา/บคุลากร ดงันี ้

 2.1 บริการให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาและบคุลากร ท่ีมารับบริการด้วยตนเองหรือ

รับการสง่ตอ่จากคณะตา่ง ๆ และขอรับการปรึกษาทางโทรศพัท์ (Hot line ) เบอร์โทร 3493  

 2.2 เปิดทําการ  ทกุวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวนัหยดุ 

ราชการและวนัหยดุตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 2.3 ให้บริการประเมินคดักรองสขุภาพจิต เช่น การปรับตวั ความเครียด ดชันีชีว้ดั

ความสขุคนไทย ความรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเอง ภาวะซมึเศร้า วิตกกงัวล การทดสอบทางจิตวิทยา 

การประเมินเชาวน์ปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์ และอ่ืนๆ  

 2.4 ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เช่น จุลสาร เอกสารแผ่นพับ บอร์ดเผยแพร่

ความรู้  บริการยืม ส่ือ โสต เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาการให้คําปรึกษาและ

สขุภาพจิต 

 2.5 คลินิกรังสิตฟ้าใส เปิดบริการรักษาโรคติดบุหร่ี โดยเปิดให้บริการทุก           

วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 

สถานที่ตัง้   ห้อง  7-114   อาคาร7 (สํานกัหอสมดุ) 

 โทรศพัท์  02-997-2220-30 ตอ่ 3481  3493  

                    โทรสาร 3492 
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กจิกรรมสาํหรับนักศกึษา 

  

 สํานกังานกิจการนกัศกึษา เป็นหน่วยงานท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายวิทยาลยัในการ

พัฒนาและเสริมสร้างนักศึกษาไทยและต่างชาติ ให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ตามปณิธานและอัต

ลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ด้วยการส่งเสริมและสนบัสนุนการดแูลการทํากิจกรรมนกัศึกษาในทุก

ด้านทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั อาทิ กิจกรรมสโมสรนกัศกึษา กิจกรรมชมรมนกัศกึษา 

เพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการกิจกรรมร่วมกบันกัศกึษา ตลอดปีการศกึษา รวมถึงจดัสวสัดิการ

และบริการแก่นกัศกึษา เช่น จดับริการผอ่นผนัการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้กบันกัศกึษาท่ี

ไม่ได้เรียนวิชาทหาร(รด.) งานบริการและประสานงานกับกรมรักษาดําเนินแดน ในการเรียนวิชา

ทหาร(รด.) การจัดทําบัตรลดค่าโดยสารรถยนต์ บ.ข.ส. และรถไฟ ฯลฯและเผยแพร่ข้อมูล 

ประชาสมัพนัธ์งานกิจการนกัศกึษาท่ีเป็นประโยชน์ 

 สํานกังานกิจการนกัศกึษา จดัแบง่ภารกิจหลกัออกเป็น 5 สว่นคือ 

1. งานกิจกรรมพฒันานกัศกึษา 

2. งานบริการและสวสัดกิารนกัศกึษา 

3. งานประกนัคณุภาพและงบประมาณ 

4. งานระเบียนกิจกรรมนกัศกึษา 

5. งานธุรการ 

 

กิจกรรมนักศึกษา 

 มหาวิทยาลยัรังสติกําหนดกิจกรรมนกัศกึษาเป็น 2 สว่นคือ 

 1. กิจกรรมท่ีจดัโดยนกัศกึษาเพ่ือนกัศกึษาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม 

 2.  กิจกรรมท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยั เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษา ทัง้นีมี้เปา้หมายใน

การพฒันาศกัยภาพและคณุธรรม จริยธรรมและนกัศกึษา อีกทัง้เพ่ือตอบสนองต่อสงัคมส่วนรวม 

โดยมีเนือ้หาของกิจกรรมหลกัดงันี ้

  

 1. กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และอาสาพัฒนา 

 กิจกรรมนีมุ้่งปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ์แก่นักศึกษา สอนให้รู้จักช่วยเหลือ

ผู้ ด้อยโอกาส รู้จกัการทํางานร่วมกนัและได้รับประสบการณ์ตรงจากการทํากิจกรรม รู้จกัเสียสละ
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ส่วนตนเพ่ือส่วนรวมนําความรู้ทางวิชาการและ/หรือประสบการณ์ของตนเองในการพฒันาชุมชน

และสงัคม อีกทัง้เป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 

 กิจกรรมอาสาพัฒนาเป็นกิจกรรมอาสาสมัครให้ผลตอบแทนทางด้านจิตใจ และการ

พฒันาตนเอง ซึ่งไม่มีผลตอบแทนเป็นเงินตรา หรือสิ่งอ่ืนๆ อนัเป็นผลจากการท่ีได้รับโอกาสให้

ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนกิจกรรมประเภทนีไ้ด้แก่ ด้านการศกึษา จดักิจกรรมสร้างหรือซอ่มแซมอาคาร

เรียน ห้องสมดุ พฒันาโรงเรียน สร้างสนามกีฬา จดัทําและสาธิต การทําอปุกรณ์การศกึษา บริจาค

หนงัสือ สอนหนงัสือ เป็นต้น 

 ด้านสาธารณูปโภค โดยสร้างศาลาเอนกประสงค์ ถังเก็บนํา้ฝน ขุดสระนํา้ หรือบ่อนํา้ 

พฒันาปรับปรุงหมูบ้่าน และสาธารณสมบตัอ่ืินๆ 

 ด้านการเกษตร  จัดแนะนําการปลูกพืชผัก การใช้ยาปราบศตัรูพืชท่ีถูกต้อง ไม่ทําลาย

สิง่แวดล้อม 

 ด้านสาธารณสุข  โดยจดัชุดนักศึกษาด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกหน่วย

ตรวจและรักษาโรคฟรี ให้คําแนะนําในการรักษาสุขภาพ ให้ความรู้ ในการป้องกัน โรคเอดส์ 

โรคตดิตอ่ทัว่ไป ยาเสพตดิ เป็นต้น 

 ด้านอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยจดักิจกรรมปลกูป่า ให้ความรู้และบริการด้าน

อนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอยา่งถกูต้อง 

 2.  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 กิจกรรมนีมุ้่งหวงัเพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปล่ียน พฒันาศิลปวฒันธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปลกูฝังคา่นิยม ความภาคภมูิใจ ความซาบซึง้ในศิลปวฒันธรรมไทย 

ทัง้นีจ้ะเน้นให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีทัง้กิจกรรมทาง

ศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ กิจกรรมประเภทนีไ้ด้แก่ การร่วมกิจกรรมทางศาสนา การจัด

นิทรรศการ การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล การละเล่นพืน้เมือง กิจกรรมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและท้องถ่ิน อีกทัง้การจดังานสําคญัตามประเพณีไทย เช่น พิธีไหว้ครูและ

บายศรีสู่ขวญั  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทงถวายเทียนในวนัเข้าพรรษา ฯลฯ ในส่วน

ของชมรมนกัศกึษาได้จดักิจกรรมในลกัษณะนีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 

 3.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

 กิจกรรมท่ีมุ่งเสริมสร้างศกัยภาพนักศึกษา เช่น การพัฒนา บุคลิกภาพ มนุษยสมัพันธ์ 

ภาวะผู้ นํา คณุธรรมและจริยธรรม การปลกูฝังค่านิยมท่ีถกูต้องและดีงาม การปรับตวัให้อยู่ร่วมใน
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สงัคมอย่างมีความสขุ สร้างจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และประเทศชาติทัง้ในขณะท่ี

เป็นนกัศกึษาและเม่ือสําเร็จเป็นบณัฑิต 

 กิจกรรมประเภทนีไ้ด้แก่ การจัดประชุม อบรม สมัมนา หรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจพฤตกิรรมด้านพฒันาบคุลกิภาพ ความเป็นผู้ นํา คณุธรรม จริยธรรม โดยมีเทคนิคและ

วิธีการต่างๆ เช่น การบรรยาย อภิปราย กระบวนการ กลุ่มสมัพนัธ์ การสร้างสถานการณ์จําลอง 

การศึกษาและปฏิบตัิศาสนกิจต่างๆ การเย่ียมคนชรา เด็ก และผู้ ด้อยโอกาส โครงการเสริมสร้าง

จริยธรรมให้กบัชมุชนตา่งๆ โครงการรณรงค์เสริมสร้างคา่นิยมอดออม และนิยมไทย 

 4.  กิจกรรมกีฬา 

 กิจกรรมนีมุ้่งส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬา ปลูกฝังความมีนํา้ใจเป็น

นักกีฬา ความสามคัคีในหมู่คณะ พฒันาด้านร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ ให้นักศึกษารู้จักใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเลน่กีฬาและเพ่ือให้หลีกไกลจากยาเสพติด ทัง้นีกิ้จกรรมกีฬาจะ

ใช้เป็นส่ือได้หลายประการ อีกทัง้เป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั 

 กิจกรรมประเภทนีไ้ด้แก่ กิจกรรมของชมรมกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขนักีฬาประเพณี

เช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างคณะ คือ พะยอมเกมส์ และกีฬาน้องใหม่รังสิตสมัพนัธ์ นอกจากนีย้งัมี

การแขง่กีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา เป็นต้น 

 5.  กิจกรรมวิชาการ 

 กิจกรรมนีมุ้่งส่งเสริมการทํางานด้านกิจกรรมวิชาการของคณะสาขาวิชาตา่งๆ โดยใช้วิชา

ความรู้ด้านวิชาการมาประยกุต์ใช้ หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สว่นรวม  

6.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการดําเนินงานกิจกรรมภายใต้แนวคดิ “มหาวิทยาลยัสร้างเสริม

สขุภาพ” โดยได้รับงบประมาณจากสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.)เพ่ือ

มาดําเนินกิจกรรมตามท่ี สสส. กําหนดเกณฑ์ไว้ 

7.กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาธิปไตย 

มหาวิทยาลยักําหนดวิสยัทัศน์ “มหาวิทยาลัย คือ ขุมพลงัปัญญาของชาติ เพ่ือปฏิรูป

ประเทศไทย  สู่สงัคมธรรมาธิปไตย” จึงได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้นกัศึกษาดําเนินกิจกรรมใน     

เชิงสร้างเสริมจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหลายๆด้าน เช่น การเมืองการปกครอง ระบอบ

ประชาธิปไตย สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองไทย ส่งเสริมความรักชาติและสถาบนัพระมหากษัตริย์  

รวมถึงการรณรงค์หรือแสดงพลงัต่อการเปล่ียนแปลงหรือสถานการณ์สําคญัๆท่ีส่งผลกระทบต่อ

การพฒันาประเทศไทย 
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การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 นกัศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความถนดัและความสนใจ ซึ่งกิจกรรมของ

มหาวิทยาลยัมีกลุม่กิจกรรม 3 กลุม่หลกัได้แก่ 

 1. สโมสรนกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสติ 

 2.  คณะกรรมการนกัศกึษา วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั (29 แห่ง) 

 3.  ชมรมนกัศกึษา 

 ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัรังสิต มีชมรมนกัศกึษาครอบคลมุกิจกรรม 4 ด้าน คือ กีฬา วิชาการ 

บําเพ็ญประโยชน์ และศลิปวฒันธรรม  

 

งบประมาณการทาํกิจกรรมนักศึกษา 

 ในการดําเนินงานกิจกรรมนกัศกึษาโดยนกัศกึษา มีแหลง่งบประมาณสนบัสนนุ ดงันี ้

 1.  งบประมาณอดุหนนุประจําปีจากมหาวิทยาลยั 

 2.  งบประมาณจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 3.  การจดัหารายได้ของกลุม่ขององค์กรนกัศกึษา 

 4.  ผู้ให้การสนบัสนนุอ่ืนๆ เช่น สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) 

 นกัศกึษาท่ีสนใจทํากิจกรรม โดยจดัทําโครงการกิจกรรม ตดิตอ่ขอรับคําปรึกษาการดําเนิน

กิจกรรม และถ้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตดิตอ่ขอทราบข้อมลูได้ท่ี 

 สํานกังานกิจการนกัศกึษา  

อาคารประสทิธ์ิพฒันา (หอพกั 9 A) ชัน้ 2 

 โทรศพัท์  0-2997-22000-22 ตอ่ 1696, 1697 

 โทรสาร   0-2997-2200-22 ตอ่ 1696 และเว็บไซต์ www.rsu-sa.com  เฟซบุ๊ก Rsu-Sa 

 สโมสรนกัศกึษา   

อาคารประสทิธ์ิพฒันา (อาคารหอพกั 9 A) ชัน้ 2 

 โทรศพัท์  0-2997-2200-55 ตอ่ 1664 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต 

ว่าด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                                                                 

  

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต  ว่าด้วยการศึกษาระดับ    

ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เหมาะสมกบัการจดัการศกึษา อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ 

(๒) แห่งพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติสภามหาวิทยาลยัรังสิต  

ในการประชมุครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๐เม่ือวนัท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จงึกําหนดข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

รังสติ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี ไว้ดงันี ้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับ   

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับ   

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

 บรรดาระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่หรือประกาศอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ก่อนข้อบงัคบันี ้หรือท่ี

ขดัแย้งหรือท่ีแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 

 ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบงัคบันีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป  

 ข้อ ๔  ในข้อบงัคบันี ้เว้นแตจ่ะมีข้อความให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

  “มหาวิทยาลยั”   หมายถงึ  มหาวิทยาลยัรังสติ 

  “คณะ”   หมายถงึ  วิทยาลยั/คณะท่ีนกัศกึษาสงักดัอยู ่

  “คณบดี”   หมายถงึ  คณบดีของวิทยาลยั/คณะท่ีนกัศกึษาสงักดัอยู ่

  “สาขาวิชา”   หมายถึง สาขาวิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสตูร

สาขาวิชาเอกท่ีนกัศกึษาศกึษาอยู ่

  “นกัศกึษา” หมายถึง ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนเข้าศึกษาในหลกัสตูรปริญญา

ตรีของมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๕  ระบบการศกึษา 

๕.๑ มหาวิทยาลยัจดัการศกึษา ๒ ระบบ คือ ระบบทวิภาค และระบบไตรภาค  

(๑)  ระบบทวิภาค  

 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ มีระยะเวลาเรียนในแต่ละ

ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห์ และอาจมีภาคฤดรู้อนต่อจากภาคเรียนท่ี ๒ อีก ๑ ภาค

การศกึษาก็ได้ ซึง่มีระยะเวลาเรียนไมน้่อยกว่า ๖ สปัดาห์ ทัง้นีต้้องมีชัว่โมงเรียนของแตล่ะรายวิชา
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เทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั ยกเว้นหลกัสูตรท่ีได้

กําหนดให้ต้องศกึษาภาคฤดรู้อนด้วย  

 (๒)  ระบบไตรภาค 

 การจัดการศึกษาระบบไตรภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี

ออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกติ  ซึง่เป็นภาคการศกึษาบงัคบั  มีระยะเวลาในแตล่ะภาคการศกึษา

ไมน้่อยกวา่ ๑๒ สปัดาห์   

๕.๒   คําวา่ “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยท่ีแสดงปริมาณการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยั

จดัให้แก่      นกัศกึษา 

 ๕.๒.๑  ระบบทวิภาค 

   (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา    

ไมน้่อยกวา่ ๑๕  ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

   (๒)  รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ 

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

   (๓)  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ 

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

   (๔)  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับ

มอบหมาย ท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิ

ให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

  ๕.๒.๒ ระบบไตรภาค 

   (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่

น้อยกวา่ ๑๒ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

   (๒)  รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๔ 

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

   (๓)  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๖ 

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

   (๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับ

มอบหมาย ท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิ

ให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
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 ข้อ ๖ คณุสมบตัขิองผู้สมคัรเข้าศกึษา 

 สําเร็จการศึกษาไม่ ต่ํากว่าชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศกึษาธิการ หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลยัพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศกึษา 

ข้อ ๗  การคดัเลือกเข้าเป็นนกัศกึษา 

 โดยการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ ๘  การขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา 

๘.๑ ผู้ ได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย

ตนเอง ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 ๘.๒  ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นนกัศกึษา จะมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาตอ่เม่ือ

ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาแล้ว โดยให้นําเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ไปรายงานตวัตอ่สํานกังานทะเบียน 

 (๑) บตัรเลขท่ีนัง่สอบ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ 

  หนงัสือเดนิทาง 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓)  ใบสทุธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบตัร  

  จํานวน ๒ ชดุ 

  (๔) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่ 

  (๕)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครองหรือผู้อปุการะพร้อม 

   ลายเซน็เจ้าของบตัร 

  (๖) ใบสําคญัทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) รับนกัศกึษาชาย 

  (๗) รูปถ่าย (แตง่เคร่ืองแบบนกัเรียนหรือแตง่กายสภุาพ หน้าตรง  

   ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาสีเข้ม) ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๔ รูป 

ข้อ ๙  การลงทะเบยีนเรียน 

 ๙.๑ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อน 

ถ้าวิชาใด   มีวิชาบงัคบัก่อนหรือวิชาพืน้ความรู้ ซึง่ได้กําหนดไว้ในหลกัสตูรให้ศกึษาก่อน นกัศกึษา

จะต้องสอบวิชาท่ีบงัคบัก่อนให้ได้ หรือผา่นการศกึษาวิชาพืน้ความรู้เดมิมาแล้ว   

 ๙.๒ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และ

สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยั กําหนด 
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๙.๓  จํานวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียน (ระบบทวิภาคและระบบ

ไตรภาค) 

  ๙.๓.๑  นกัศกึษาสถานภาพปกต ิ

  (๑) นกัศกึษาท่ีเรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาค

การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะ

ลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสดุท้ายก่อนท่ีจะจบการศกึษา  

  (๒) นกัศึกษาท่ีเรียนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้าย

ก่อนท่ีจะจบการศกึษา 

  ๙.๓.๒  นกัศกึษาสถานภาพรอพินิจ 

   นักศึกษาท่ีเรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค

การศกึษาปกตไิมน้่อยกวา่ ๙ หน่วยกิต และไมเ่กิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดรู้อนจะลงทะเบียน

เรียนได้  ไมเ่กิน ๖ หน่วยกิต 

 ข้อ ๑๐  การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา 

 ๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําได้ภายใน สปัดาห์แรกของภาคการศึกษา

ปกต ิและภาคฤดรู้อน   

 ๑๐.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สปัดาห์ นบัจากเร่ิมการเรียนการสอนของ

ภาคการศกึษาปกต ิหรือภายใน ๑ สปัดาห์นบัจากวนัเร่ิมการเรียนการสอนของภาคฤดรู้อน วิชาท่ีเพิก

ถอนจะไมบ่นัทกึในรายงานผลการศกึษา 

 ๑๐.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลงั ๒ สปัดาห์แต่ไม่เกิน ๑๒ สปัดาห์ นบัจาก

วนัเร่ิมการเรียนการสอนของภาคการศกึษาปกติ หรือภายหลงั ๑ สปัดาห์แตไ่ม่เกิน ๔ สปัดาห์ นบั

จากวนัเร่ิมการเรียนการสอนของภาคฤดรู้อน วิชาท่ีเพิกถอนจะบนัทกึสญัลกัษณ์ W 

 ๑๐.๔  การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี ้จะต้องไม่ขัดกับจํานวน     

หน่วยกิตตอ่ภาคการศกึษาตามข้อ ๙.๓  

 ๑๐.๕ การขอคืนคา่หนว่ยกิต 

   (๑) รายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัประกาศยกเลกิการลงทะเบียนเรียน นกัศกึษา

มีสิทธ์ิขอคืนคา่หน่วยกิตเต็มจํานวน โดยการขอคืนคา่หน่วยกิตต้องกระทําภายในปีการศกึษาท่ีมี

การถอนหรือยกเลกิการลงทะเบียนรายวิชาเกิดขึน้ 
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 (๒) การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒  สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษา

ปกติ ให้โอนเงินคา่ลงทะเบียนรายวิชานัน้ๆ เป็นคา่ลงทะเบียนเรียนของรายวิชาท่ีขอเพิ่มได้เต็ม

จํานวน หรือโอนเงินไปใช้ในภาคการศกึษาถดัไป ยกเว้นนกัศกึษากองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา 

(กยศ.) และกองทนุเงินให้กู้ ยืมท่ีผกูพนักบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) หากไม่ใช้เป็นค่าลงทะเบียนใน

ภาคการศกึษานัน้ๆ มหาวิทยาลยัจะส่งเงินคืนให้กบักองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา หรือเป็นไป

ตามข้อกําหนดของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา 

(๓) รายวิชาท่ีเพิกถอน เม่ือพ้นกําหนด ๒ สปัดาห์ นบัจากวนัเปิดภาค

การศกึษาปกต ินกัศกึษาจะไมไ่ด้รับคา่หน่วยกิตคืน 

 (๔) การเพิกถอนรายวิชาในภาคฤดรู้อน นกัศกึษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิต 

คืน 

ข้อ ๑๑  การเรียนและการวดัผลการเรียน 

 (๑)  มหาวิทยาลยัดําเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้

ลงทะเบียนเรียนในทกุภาคการศึกษา การวดัและการประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธี

อ่ืนท่ีวิทยาลยั/คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด 

  (๒)  มีการวดัและประเมินผลระหว่างภาคการศกึษาเป็นระยะๆ  อย่างน้อยหนึ่ง

ครัง้ และมีการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกหนึ่งครัง้ในแต่ละภาค

การศกึษา โดยต้องนําผลการวดัและประเมินผลทกุครัง้มารวมกนัเพ่ือประเมินผลเป็นแต้มระดบั

คะแนนในข้อ ๑๒  

 (๓) ทกุรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศกึษาต้องมีเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

๘๐ ของเวลาศึกษาทัง้หมด หรือได้ทํางานในรายวิชานัน้จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอน

กําหนด จงึจะมีสทิธ์ิได้รับการวดัและประเมินผล 

ข้อ ๑๒  การประเมินผลการศกึษา 

  การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดบัคะแนน 

(Numeric Grades) หรือ ระดบัคะแนนตวัอกัษร (Letter Grades) และสญัลกัษณ์ท่ีไม่มีคา่ระดบั

คะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

 ๑๒.๑   แต้มระดบัคะแนนมี ๘ ระดบัดงัตอ่ไปนี ้

  ระดบัคะแนนตวัอกัษร  แต้มระดบัคะแนน    ความหมาย 

   A  ๔.๐  ดีเย่ียม (Excellent) 

   B+    ๓.๔  ดีมาก (Very Good) 

   B    ๓.๐  ดี (Good) 
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   C+    ๒.๕  ปานกลาง(Fairly Good) 

   C    ๒.๐  พอใช้ (Fair) 

   D+   ๑.๕  ออ่น (Poor) 

   D    ๑.๐  ออ่นมาก (Minimum Passing) 

   F    ๐.๐  ตก (Failure) 

 ๑๒.๒ สญัลกัษณ์ท่ีไมมี่คา่ระดบัคะแนน มีความหมายดงันี ้

       สญัลกัษณ์  ความหมาย 

   I    ยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

   S  พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ใน

ระดบัขัน้ตัง้แต ่C ขึน้ไปนบัหน่วยกิตเป็นหน่วย

กิตสะสมได้ 

   U  ไม่พอใจ  (Unsatisfactory) หรือผลการศกึษา

อยู่ในขัน้อ่อนมาก นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต

สะสมไมไ่ด้ 

   W  การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 

    IP  การศกึษายงัไมส่ิน้สดุ (In-Progress) 

   CS  การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบ

มาตรฐาน (Credits from Standardized Test) 

CE      การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบท่ี

ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits from 

Exam) 

 CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมนิ

การศกึษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ 

(Credits from Training) 

CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟม้สะสมผลการ

เรียนรู้มาก่อน (Credits from Portfolio) 

 ๑๒.๓ การให้สญัลกัษณ์ F จะกระทําได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

 (๑)  นกัศกึษาเข้าสอบและสอบตก 

 (๒) นกัศกึษาขาดสอบ 

 (๓) นกัศกึษาไมมี่สทิธ์ิเข้าสอบ เน่ืองจากมีเวลาเรียนไมถ่ึงร้อยละ ๘๐  

  ของวิชานัน้ 
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 (๔) นกัศึกษาได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนวินยัว่า

กระทําการทจุริตในการสอบ  

 (๕) เปล่ียนจากสญัลกัษณ์ I เน่ืองจากไมป่ฏิบตัติามข้อ ๑๒.๕ 

 ๑๒.๔ การให้สญัลกัษณ์ I จะกระทําได้ในกรณีนักศึกษาทํางานท่ีเป็น

ส่วนประกอบของการศึกษายงัไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดย

ความเห็นชอบจากหวัหน้าภาควิชา 

 ๑๒.๕ การเปล่ียนสญัลกัษณ์  I จะต้องกระทําให้เสร็จสิน้ภายใน ๓ สปัดาห์

แรกของภาคการศกึษาถดัไป 

 ๑๒.๖ การให้สญัลกัษณ์ S หรือ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาท่ีคณะเห็นว่า

ไมส่มควรประเมินผลการศกึษาเป็นแต้มระดบัคะแนน 

 ๑๒.๗ การให้สญัลกัษณ์ W จะกระทําได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

   (๑) ในรายวิชาท่ีมีนกัศกึษาได้เพิกถอนตามข้อ ๑๐.๓ 

   (๒) นักศึกษาได้ รับอนุมัติ ใ ห้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบท่ี

มหาวิทยาลยักําหนดภายหลงัการลงทะเบียนเรียนวิชาแล้ว 

 ๑๒.๘  นกัศึกษาท่ีมีระดบัคะแนนตวัอกัษร D ขึน้ไป หรือได้สญัลกัษณ์ S 

ตามแตก่รณี ถือวา่สอบได้ในรายวิชานัน้ ยกเว้นรายวิชาท่ีคณะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน  

 ๑๒.๙ การให้สญัลกัษณ์ IP จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาท่ีมีการเรียน หรือ

ปฏิบตัิงานต่อเน่ืองกันมามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานัน้ยังไม่

สิน้สดุ สญัลกัษณ์ IP จะถกูเปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบตัิงานในรายวิชานัน้สิน้สดุ และมีการ

ประเมินผลการศกึษาเป็นแต้มระดบัคะแนน หรือสญัลกัษณ์ S หรือ U ตามแตก่รณี 

 ๑๒.๑๐ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าท่ีของอาจารย์ผู้สอน 

หรือผู้ แทน หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร โดยต้องเสนอ

คะแนนรวมและผลการประเมินแต้มระดับคะแนนทุกครัง้ท่ีมีการวัดและประเมินผลต่อหัวหน้า

สาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เ พ่ือเสนอขออนุมัติการวัดและประเมินผลรายวิชาต่อ

คณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวิชาการประจําสาขาวิชาท่ีแต่งตัง้โดยมหาวิทยาลยั และเม่ือได้รับ

อนุมัติแล้วให้เสนอต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาอีกครัง้ก่อนส่งต่อไปยังสํานักงานทะเบียน เพ่ือ

ดําเนินการประกาศผลในขัน้ตอนตอ่ไป  

 ๑๒.๑๑ ในกรณีท่ีมีการประเมินแต้มระดบัคะแนนผิดพลาด ผู้สอน หรือผู้แทน 

หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร สามารถแก้ไขแต้มระดับ
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คะแนนได้ โดยจะต้องอ้างอิงตามช่วงคะแนนตามท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการกํากบัมาตรฐาน

วิชาการ และเสนอผลการแก้ไขแต้มระดับคะแนน ต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร      

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนมุตัิต่อคณบดี และอธิการบดี  ตามลําดบั โดยแนบ

หลกัฐานประกอบการแก้ไขแต้มระดบัคะแนนท่ีแก้ไขมาพร้อมกันด้วย และส่งต่อให้สํานักงาน

ทะเบียนสามารถดําเนินการประกาศผลท่ีแก้ไขแล้วในขัน้ตอนตอ่ไป ”  

ข้อ  ๑๓ การคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

 (๑) แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade-Point Average: 

CGPA) คือ คา่ผลรวมของผลคณูระหว่างจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้กบัแต้มระดบัคะแนนท่ี

ได้รับจากการประเมินผลรายวิชานัน้ ตัง้แต่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัหารด้วยจํานวนหน่วย

กิตรวมของรายวิชาดงักลา่ว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นแต้มระดบัคะแนน และในกรณีท่ี

มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตครัง้หลงัสุดมาคํานวณ

แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  

 (๒) แต้มระดับคะแนนเฉล่ียวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point 

Average: PGPA) คือ คา่ผลรวมของผลคณูระหว่างจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

กบัแต้มระดบัคะแนนท่ีได้รับจากการประเมินผลรายวิชานัน้ ตัง้แต่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั

หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา ดงักล่าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นแต้ม

ระดบัคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิต 

ครัง้หลงัสดุมาคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียวิชาเฉพาะ  

 (๓) การคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ย ให้คํานวณเป็นคา่ท่ีมีเลขทศนิยม ๒ 

ตําแหน่ง โดยไมมี่การปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งท่ี ๓ 

 (๔) ในกรณีท่ีนกัศกึษาได้สญัลกัษณ์  I  ในรายวิชาท่ีมีการวดัและประเมินผล

เป็นแต้มระดบัคะแนน ให้รอการคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียไว้ก่อนจนกว่าสญัลกัษณ์ I จะ

เปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืน 

ข้อ  ๑๔ การนบัหนว่ยกิตสะสม 

 (๑) ให้นบัจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลกัสตูร 

และมีการประเมินผลเป็นแต้มระดบัคะแนน ยกเว้นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้

นําเฉพาะครัง้หลงัสดุมานบัเป็นหน่วยกิตสะสม 
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 (๒) รายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลกัสตูรแตไ่ม่มีการประเมินผลเป็น

แต้มระดบัคะแนน ให้นบัจํานวนหน่วยกิตรายวิชานัน้รวมในหน่วยกิตสะสมแต่ไม่นํามาคํานวณ

แต้มระดบัคะแนนเฉล่ีย ตามข้อ ๑๓ 

ข้อ ๑๕ การลงทะเบยีนเรียนซํา้ 

 (๑) นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนซํา้รายวิชาใด จะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณบดีท่ีนกัศกึษาสงักดั 

 (๒) ในรายวิชาบังคับท่ีได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U    

ตามแตก่รณี จะต้องลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชานัน้อีก จนกวา่จะสอบได้ 

 (๓) ในรายวิชาเลือกท่ีได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U     

ตามแตก่รณี อาจจะลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชานัน้อีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๖ สถานภาพของนกัศกึษา 

 ๑๖.๑ การจําแนกสถานภาพนกัศึกษา จะกระทําเม่ือสิน้ภาคการศึกษาปกติ  

แตล่ะภาคการศกึษา สําหรับภาคฤดรู้อนจะไม่มีการจําแนกสถานภาพ แต่จะจําแนกสถานภาพใน

ภาคการศกึษาปกตถิดัไป 

 ๑๖.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และ

นกัศกึษาสถานภาพรอพินิจ 

 ๑๖.๒.๑ นกัศึกษาสถานภาพปกติ คือ นกัศึกษาท่ีได้แต้มระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมตัง้แต ่๒.๐๐ ขึน้ไป 

  ๑๖.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีมีสถานภาพไม่

เข้าเกณฑ์ตามข้อ ๑๖.๒.๑ และให้จําแนกนกัศกึษาสถานภาพรอพินิจ ดงันี ้

  (๑) นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด้ ศึ ก ษ า ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ร บ ส อ ง               

ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคสองไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนกัศึกษา

ปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป         

จะได้รับสถานภาพรอพินิจครัง้ท่ี ๑ 

   (๒) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครัง้ท่ี ๑ ท่ีได้แต้มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่๑.๗๐ แตไ่มถ่ึง ๒.๐๐ ในภาคการศกึษาถดัไป จะได้รับสถานภาพรอพินิจ

ครัง้ท่ี ๒ 

   (๓) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครัง้ท่ี ๒ ท่ีได้แต้มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่๑.๙๐ แตไ่มถ่ึง ๒.๐๐ ในภาคการศกึษาถดัไป จะได้รับสถานภาพรอพินิจ

ครัง้ท่ี ๓ 
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 ๑๖.๓ ฐานะชัน้ปีของนกัศกึษาการเทียบฐานะชัน้ปีของนกัศกึษาจะกระทําเม่ือ

สิน้สุดแต่ละปีการศึกษา โดยเทียบจากหน่วยกิตท่ีสอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของ

หลกัสตูรนัน้ หรือตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 ๑๖.๔ การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

 (๑) ตายหรือลาออก 

  (๒) ถกูให้ออกหรือไลอ่อกเน่ืองจากต้องโทษทางวินยั 

  (๓) ไม่ไ ด้ลงทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาค

การศกึษา โดยมิได้รับการอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษา 

 (๔) ได้แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษา

แรกท่ีเร่ิมเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั 

 (๕) ได้แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนกัศึกษาท่ี

เร่ิมเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัเป็นภาคการศกึษาแรก 

  (๖) ได้แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษา

ถดัไปหลงัจากได้รับสถานภาพรอพินิจ ครัง้ท่ี ๑ 

  (๗) ได้แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษา

ถดัไปหลงัจากได้รับสถานภาพรอพินิจ ครัง้ท่ี ๒ 

  (๘) ได้แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษา

ถดัไปหลงัจากได้รับสถานภาพรอพินิจ ครัง้ท่ี ๓ 

  (๙) ไมส่ามารถสําเร็จการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ ๑๗ 

   (๑๐)  สําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

      (๑๑)  คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตัง้โดยมหาวิทยาลยัวินิจฉัยว่าป่วย 

และคณะกรรมการประจําวิทยาลยั/คณะเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่าโรคนัน้เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา และ

หรือเป็นอนัตรายต่อผู้ อ่ืน คณะกรรมการประจําวิทยาลยั/คณะอาจให้นกัศกึษาผู้นัน้พ้นสภาพการ

เป็นนกัศกึษาเพ่ือรับการบําบดัรักษา 

 ข้อ ๑๗  ระยะเวลาการศกึษา 

  ๑๗.๑ ระบบทวิภาค 

  ๑๗.๑.๑  หลกัสตูรปริญญาตรีแบบเตม็เวลา 

 (๑)  หลกัสตูร ๔ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๖ ภาค 

  การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๘ ปีการศกึษา 
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   (๒)  หลกัสตูร ๕ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๘ ภาค 

    การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๐ ปีการศกึษา 

(๓)  หลกัสตูร ๖ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๑๐ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๒ ปีการศกึษา 

๑๗.๑.๒ หลกัสตูรปริญญาตรีแบบไมเ่ตม็เวลา 

(๑) หลกัสตูร ๔ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๑๔ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๒ ปีการศกึษา 

(๒) หลกัสตูร ๕ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๑๗ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๕ ปีการศกึษา 

(๓) หลกัสตูร ๖ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๒๐ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๘ ปีการศกึษา 

๑๗.๑.๓ หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) แบบเต็มเวลา สําเร็จการศกึษา

ได้ไมก่่อน ๔ ภาคการศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๔ ปีการศกึษา 

๑๗.๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) แบบไม่เต็มเวลา สําเร็จ

การศกึษาได้ไมก่่อน ๘ ภาคการศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๖ ปีการศกึษา 

 ๑๗.๒ ระบบไตรภาค 

   ๑๗.๒.๑  หลกัสตูรปริญญาตรีแบบเตม็เวลา 

(๑) หลกัสตูร ๔ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๙ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๘ ปีการศกึษา 

(๒)  หลกัสตูร ๕ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๑๒ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๐ ปีการศกึษา 

(๓) หลกัสตูร ๖ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๑๕ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๒ ปีการศกึษา 

  ๑๗.๒.๒ หลกัสตูรปริญญาตรีแบบไมเ่ตม็เวลา 

(๑)  หลกัสตูร ๔ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๒๑ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๒ ปีการศกึษา 

(๒)  หลกัสตูร ๕ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๒๖ ภาค 

  การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๕ ปีการศกึษา 

(๓)  หลกัสตูร ๖ ปี สําเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน ๓๐ ภาค 

 การศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๘ ปีการศกึษา 
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๑๗.๒.๓  หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) แบบเต็มเวลา สําเร็จการศกึษา

ได้ไมก่่อน ๖ ภาคการศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๔ ปีการศกึษา 

๑๗.๒.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) แบบไม่เต็มเวลา สําเร็จ

การศกึษาได้ไมก่่อน ๘ ภาคการศกึษาปกต ิและใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๖ ปีการศกึษา 

 ทัง้นีไ้ม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัเน่ืองจากถกูเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการ

ทหารกองประจําการ และ/หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหว่างประเทศ และ/หรือ

ป่วยและคณะกรรมการประจําวิทยาลยั/คณะเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่าโรคนัน้เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

และ/หรือเป็นอนัตรายตอ่ผู้ อ่ืน 

ข้อ ๑๘ การลาพกัการศกึษา 

 (๑) การลาพกัการศกึษาเป็นการลาพกัทัง้ภาคการศกึษา และถ้าได้ลงทะเบียน

ไปแล้วเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยท่ีรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนทัง้หมด ในภาค

การศกึษานัน้จะไมป่รากฏในใบแสดงผลการศกึษา 

 (๒) ในการขอลาพกัการศึกษา ให้แสดงเหตผุลความจําเป็นพร้อมกบัมีหนงัสือ

รับรองของ    ผู้ ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา  การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติ จาก

คณะกรรมการประจําคณะ เว้นแต่เป็นการลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ซึ่งให้อยู่ใน

อํานาจของคณบดีท่ีจะพิจารณาอนมุตัไิด้ 

 (๓) การลาพกัการศกึษา จะลาพกัเกินสองภาคการศกึษาปกตติดิตอ่กนัไมไ่ด้ 

 (๔) ในสองภาคการศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั  นกัศกึษาจะลาพกั

การศกึษา  ไมไ่ด้ 

 (๕) นกัศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ หากประสงค์จะขอ

ลาพัก    การศึกษา จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

มิฉะนัน้จะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

 (๖) นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ หากประสงค์จะขอลาพกั

การศกึษา       จะต้องขอลาพกัการศกึษาภายใน ๑๒ สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษา 

 (๗) การลาพกัการศึกษานอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ตามความในข้อ ๑๘(๓) ถึง

ข้อ ๑๘(๖) ต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของ

คณะกรรมการประจําวิทยาลยั/คณะ เว้นแต่กรณีท่ีถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกอง

ประจําการ และ/หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหวา่งประเทศ และ/หรือป่วยโดยได้รับ

อนมุตัจิากคณะกรรมการประจําวิทยาลยั/คณะ 
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 (๘) นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ี

ได้รับการอนุมตัิให้ลาพกัตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียน

เรียนไปก่อนแล้ว 

 (๙) คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตัง้โดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าป่วย และ

คณะกรรมการประจําวิทยาลยั/คณะเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่าโรคนัน้เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา และหรือ

เป็นอนัตรายต่อผู้ อ่ืน คณะกรรมการประจําวิทยาลยั/คณะอาจให้นกัศึกษาผู้นัน้ลาพกัการศึกษา

เพ่ือรับการบําบดัรักษา 

ข้อ ๑๙ การย้ายวทิยาลยั/คณะหรือสาขาวิชาภายในวทิยาลยั/คณะ 

๑๙.๑ นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอย้ายวิทยาลยั/คณะหรือสาขาวิชา  ต้องไม่เป็นผู้ ท่ีพ้น

สภาพการเป็นนกัศกึษา 

 ๑๙.๒ การย้ายวิทยาลยั/คณะ หรือสาขาวิชาภายในวิทยาลยั/คณะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการประจําวิทยาลยั/คณะท่ี

เก่ียวข้อง โดยนกัศกึษาท่ีขอย้ายวิทยาลยั/คณะหรือสาขาวิชา ต้องศกึษาอยู่ในวิทยาลยั/คณะหรือ

ในหลกัสตูรสาขาวิชาเดิมอย่างน้อยหนึ่งภาคการศกึษา ทัง้นีไ้ม่นบัภาคการศกึษาท่ีลาพกั หรือถกู

ให้พกั 

 ๑๙.๓ การย้ายวิทยาลยั/คณะหรือสาขาวิชา  ต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ก่อน

หมดกําหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาท่ีจะเร่ิมเรียนในหลกัสตูรสาขาวิชาใหม ่

 ๑๙.๔ นกัศกึษาท่ีได้รับการอนมุตัใิห้ย้ายวิทยาลยั/คณะหรือสาขาวิชา   

  (๑)  มีสถานภาพนกัศกึษาคงเดมิ คณะหรือภาควิชาใหมข่องนกัศกึษาจะ

โอนผลการศึกษาเดิมมาทัง้หมด โดยไม่เปล่ียนแปลง และการคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสม ให้นําผลการศกึษาเดิมทกุรายวิชามาใช้ในการคํานวณด้วย  แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตาม

หลกัสตูร ให้นบัเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลกัสตูรสาขาวิชาใหมเ่ท่านัน้ หรือ 

  (๒)  เทียบโอนรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง การเทียบ

โอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และการคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  

สามารถนํารายวิชาท่ีเทียบโอนซึง่เป็นรายวิชาบงัคบัตามหลกัสตูรท่ีย้ายเข้ามาคํานวณได้ 

ข้อ ๒๐ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต 

เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ข้อ ๒๑ บทลงโทษนกัศกึษาทจุริตในการสอบ 

  นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบให้ลงโทษดังนี ้ปรับตกวิชาท่ีทุจริต และให้พัก

การศกึษา ๑ ภาคการศกึษาปกต ิหรือให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาแล้วแตก่รณี 

ข้อ ๒๒ การสําเร็จการศกึษา 

  ในภาคการศกึษาสดุท้ายท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศกึษา เม่ือนกัศกึษาลงทะเบียน

รายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลกัสตูร และมีแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (CGPA) 

ไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ ตลอดจนแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียวิชาชีพบงัคบัและวิชาชีพเลือกไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 

นักศึกษามีสิทธ์ิย่ืนคําร้องแสดงความจํานงขอรับปริญญา  ทัง้นีว้ิทยาลัย/คณะหรือสาขาวิชา

สามารถกําหนดเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพิ่มเตมิได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อบงัคบันี ้

 ข้อ ๒๓  การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ดงันี ้

  (๑) ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตาม

หลกัสตูรและข้อกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  

  (๒) ได้แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม และแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียวิชาชีพบงัคบั

และวิชาชีพเลือก ไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐ หรือตามเกณฑ์ข้อ ๒๒ 

  (๓) ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพ่ือรับ

ปริญญาชัว่ระยะเวลาหนึง่ 

  (๔) ได้ปฏิบตัติามข้อบงัคบัตา่งๆ ครบถ้วน และไมมี่หนีส้นิใดๆ ตอ่มหาวทิยาลยั 

 (๕) ได้ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๒๔ การขอเข้าศกึษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 

 ๒๔.๑ นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพิ่มเตมิได้ 

 ๒๔.๒ การสมัครขอเข้าศึกษา  ให้ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ 

เดือนก่อนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา พร้อมทัง้หลักฐานใบ

แสดงผลการศึกษา  และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิม กรณีท่ีเป็นนักศึกษาของ

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีอ่ืน ให้ตดิตอ่สถาบนัเดิมให้จดัสง่หลกัฐานดงักลา่วมายงัมหาวิทยาลยัโดยตรง

ด้วย 
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 ๒๔.๓ การขอเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจํา

วิทยาลยั/คณะท่ีนกัศกึษาขอเข้าศกึษา โดยนกัศกึษาต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

  (๑) ไมเ่ป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตเิส่ือมเสีย หรือถกูไลอ่อกจาก

สถาบนัอดุมศกึษาใดๆ เพราะความผิดทางวินยั 

 (๒)  ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

  (๓) ไมเ่คยต้องโทษจําคกุ เว้นแตค่วามผิดอนัได้กระทําโดยประมาท 

หรือความผิดอนัเป็นลหโุทษ 

 ๒๔.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

  (๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลยัรังสติ เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  (๒) ในกรณีท่ีรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไปของหลกัสตูรท่ีนกัศกึษาสําเร็จ

การศกึษามา มีมาตรฐานเทียบเท่ารายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั นกัศกึษาจะได้รับ

การยกเว้นรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไปในหลกัสตูรท่ีเข้าศกึษา 

ข้อ  ๒๕ รางวลัเหรียญทองกิตตคิณุเรียนดีเย่ียม 

  เพ่ือสง่เสริมความมุ่งมัน่ทางการศกึษาของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัจดัให้มีการ

มอบรางวลัเหรียญทองกิตติคณุเรียนดี แก่ผู้ สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเย่ียม โดยมีเกณฑ์

การพิจารณา  ดงันี ้

 (๑) การพิจารณาให้เหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเย่ียม จะพิจารณาให้แก่

นกัศกึษาทกุคณะ คณะละ ๑ เหรียญ 

 (๒) ผู้ มีสิทธ์ิได้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเย่ียม ได้แก่ผู้ ได้แต้มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมสงูท่ีสดุติดต่อกนัทกุปีการศึกษาตลอดหลกัสตูร และมีแต้มระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมมากกว่า ๓.๕๐ โดยไม่เคยสอบตกหรือเรียนซํา้ในรายวิชาใด ตลอดจนศึกษาสําเร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

 ข้อ  ๒๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบังคับนี ้ และให้มีอํานาจในการออก

ประกาศ หรือกําหนดแนวทางปฏิบตัเิพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้  

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๕  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

      พลอากาศตรี 

                    (กําธน  สนิธวานนท์) 

                    นายกสภามหาวทิยาลยั 
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 

เร่ือง การเทยีบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖  
                                                            

 

 เ พ่ือใ ห้การเ ทียบโอนวิชา เ รียนและโอนหน่วย กิต  สอดคล้องกับประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง ข้อแนะนําเก่ียวกบัแนวปฏิบตัท่ีิดีในการ

เทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๕    ดงันัน้มหาวิทยาลยัรังสิตจึงได้ออกประกาศ 

เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖”  ดงันี ้ 

 ข้อ ๑. ในประกาศนีเ้ว้นแตจ่ะมีข้อความให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน “มหาวิทยาลยั” หมายถึง 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 ข้อ ๒.  ผู้ มีสทิธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

 ๒.๑ ต้องมีความรู้พืน้ฐานตามท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

การศกึษาของทบวงมหาวิทยาลยัในระดบัท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน  ดงันี ้

 ๒.๑.๑ กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็น

ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึน้ไป 

 ๒.๑.๒  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา ต้องเป็น

ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึน้ไป 

 ๒.๒  ผู้ ขอเทียบโอนผลการเ รียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของ

สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลกัสตูรท่ีทบวงมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงาน

ของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 ๒.๓  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องผ่านการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยัได้

ในคณะวิชาท่ีต้องการขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีท่ีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย/คณะวิชา

กําหนด  

                   ข้อ ๓. การเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตต้องดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ๓.๑ หลกัเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาใน

ระบบ 

  ๓.๑.๑  ระดบัปริญญาตรี 
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 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาในหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 

หรือเทียบเท่าท่ีทบวงมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวชิาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไม่

น้อยกวา่สามในส่ีของรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีขอเทียบ 

 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดบั

คะแนนตวัอกัษร C   หรือแต้มระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 

 ( ๔ ) ร า ย วิ ช า ห รื อ ก ลุ่ ม ร า ย วิ ช า ท่ี เ ที ย บ โ อ น จ า ก ต่ า ง

สถาบนัอดุมศกึษาจะไมนํ่ามาคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  

 (๕) รายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีเทียบโอนภายในมหาวิทยาลยั 

ให้คํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ทัง้ผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนกัศึกษาได้รับการเทียบ

วิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วย

กิตท่ีต้องศกึษาของแตล่ะหลกัสตูร/สาขาวิชาท่ีศกึษา  

 (๖) นกัศึกษาจะต้องใช้เวลาศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัไม่น้อย

กวา่ 1 ปีการศกึษา จงึจะมีสทิธ์ิสําเร็จการศกึษา 

 (๗) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอน

นกัศกึษาเข้าศกึษาได้ไมเ่กินกวา่ชัน้ปีและภาคการศกึษาท่ีได้รับอนญุาตให้มีนกัศกึษาเรียนอยู่ตาม

หลกัสตูรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว  

 ๓.๑.๒ ระดบับณัฑิตศกึษา 

 (๑ )  เ ป็นรายวิ ชาห รือกลุ่ ม รายวิ ชา ในห ลักสูตรระดับ

บณัฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีทบวงมหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย

รับรอง 

 (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุ

ไมน้่อยกวา่สามในส่ีของรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีขอเทียบ 

 (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดบั

คะแนนตวัอกัษร B หรือแต้มระดบัคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร S 

 ( ๔ )  ร า ย วิ ช า ห รื อ ก ลุ่ ม ร า ย วิ ช า ท่ี เ ที ย บ โ อ น จ า ก ต่ า ง

สถาบนัอดุมศกึษาจะไมนํ่ามาคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

 (๕) รายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีเทียบโอนภายในมหาวิทยาลยั 

ให้คํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ทัง้ผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนกัศึกษาได้รับการเทียบ
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วิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วย

กิตท่ีต้องศกึษาของแตล่ะหลกัสตูร/สาขาวิชาท่ีศกึษา  

 (๖) นกัศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัอย่างน้อย 

1ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลกัสตูรท่ีเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 

12 หน่วยกิต 

 (๗) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอน

นักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชัน้ปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตาม

หลกัสตูรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว  

 ๓.๒  หลกัเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศกึษานอก

ระบบและ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยัเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 

  ๓.๒.๑  ระดบัปริญญาตรี 

 (๑) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

ตามหลกัสตูร และระดบัการศกึษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 

 (๒) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา

หรือกลุม่รายวิชาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั 

 (๓) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่า ระดบัคะแนน

ตวัอกัษร  C หรือแต้มระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดบั

ปริญญาตรี จึงจะให้จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้ระดบัคะแนน

ตวัอกัษร และไมนํ่ามาคดิคะแนนผลการเรียน หรือคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

 (๔) การบนัทึกผลการประเมินให้บนัทึกตามวิธีการประเมินท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

 (๕) นกัศึกษาจะต้องใช้เวลาศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัไม่น้อย

กวา่ 1 ปีการศกึษา จงึจะมีสทิธ์ิสําเร็จการศกึษา 

 (๖) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอน

นักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชัน้ปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตาม

หลกัสตูรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 
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  ๓.๒.๒  ระดบับณัฑิตศกึษา 

 (๑) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา  หรือกลุ่มรายวิชา

ตามหลกัสตูรและระดบัการศกึษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 

 (๒) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตดัสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

 (๓) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน

ตวัอกัษร B หรือแต้มระดบัคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุม่รายวิชา จึงจะให้

จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้ระดบัคะแนนตวัอกัษรและไม่นํามา

คดิคะแนนผลการเรียนหรือคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

 (๔) การบนัทึกผลการประเมินให้บนัทึกตามวิธีการประเมินท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

 (๕) นกัศกึษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัอย่างน้อย 

1ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลกัสตูรท่ีเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 

12 หน่วยกิต 

 (๖)ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอน

นักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชัน้ปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตาม

หลกัสตูรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

 ทัง้นี ้การเทียบรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาจากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ

และ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยั โอนหน่วยกิตรวมได้ไม่เกินสามในส่ีของจํานวนหน่วยกิตรวมของ

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีท่ีรับโอน และโอนหน่วยกิตรวมได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย

กิตรวมของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีรับโอน 

 ข้อ ๔.  กําหนดการย่ืนคําร้องเทียบโอนผลการเรียน 

 ๔.๑ กําหนดการย่ืนคําร้องเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหวา่งการศกึษา

ในระบบ ให้เป็นไปตามคูมื่อการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 

 ๔.๒ กําหนดการย่ืนคําร้องขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจาก

การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัให้เป็นไปตามคู่มือการเทียบวิชาเรียนและ

โอนหน่วยกิต 
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 ข้อ ๕. กรณีวิทยาลยั/คณะวิชา ต้องการกําหนดหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม โดยไม่ต่ํากว่า

เกณฑ์ท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้สภา

มหาวิทยาลยัทราบ 

 

 ทัง้นีต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

  

                                             ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๖ 

      

                                                             

                                                                                           ( ดร.อาทิตย์ อไุรรัตน์ ) 

                                              อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสติ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 

เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบตัขิองนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                                                            

 

 เพ่ือให้การดําเนินการสอบวดัผลการศกึษาของนกัศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิของนกัศึกษาในการสอบ

ดงันี ้

 ข้อ ๑ ให้ประกาศฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

เป็นต้นไป 

 ข้อ ๒  ให้ยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ืองหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิของนกัศกึษา

ในการสอบ ลงวนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และบรรดาประกาศแนวปฏิบตัิอ่ืน ซึง่ขดัแย้งกบั

ประกาศนีแ้ละให้ใช้ประกาศฉบบันีแ้ทน 

 ข้อ ๓  หลกัเกณฑ์การปฏิบตัขิองนกัศกึษาในการสอบเป็นดงันี ้

  ๑. ก่อนเวลาสอบ 

   ๑.๑  นกัศึกษาควรมาถึงสถานท่ีสอบก่อนกําหนดเวลาสอบ เพ่ือตรวจดู

รายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบและแผนผงัท่ีนั่งสอง หากไม่มีช่ือหรือไม่มีบตัรประจําตวันักศึกษาให้รีบ

ติดต่อกองอํานวยการสอบประจําตกึ โดยแสดงหลกัฐานการลงทะเบียนเรียน บตัรประชาชน หรือ

บตัรอ่ืนท่ีมีรูปถ่ายของนกัศกึษาตดิอยูบ่นบตัรเพ่ือขออนญุาตเข้าสอบ 

   ๑.๒  นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษา เพศชายใส่เสือ้เชิต้สีขาวไม่มี

ลวดลาย แขนยาวหรือแขนสัน้ก็ได้ ถ้าใช้แขนยาวต้องไม่พบัแขน กางเกงให้เป็นทรงสภุาพสีดํา สี

กรมท่า หรือสีนํา้ตาลเข้ม ห้ามใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดําหรือรองเท้ากีฬา หรือ

รองเท้าผ้าใบสีอ่อนสภุาพ เพศหญิงให้ใสเ่สือ้เชิต้สีขาวแขนสัน้ไม่มีจีบ ไม่มีลวดลาย กระโปรงสีดํา 

สีกรมท่า หรือสีนํา้ตาลเข้มไมมี่ลวดลายแบบเรียบสภุาพ รองเท้าหุ้มส้นสีดํา  (อนโุลมรองเท้ารัดส้น

หรือรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ) ทัง้เพศชายหรือเพศหญิงไม่อนุญาตให้ใส่เสือ้

สําหรับการฝึกปฏิบตัวิิชาชีพ ผู้ ท่ีแตง่กายไมถ่กูต้องตามกําหนดจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าห้องสอบ 

 ๒.  การเข้าห้องสอบ 

   ๒.๑  ให้นกัศกึษาแสดงบตัรประจําตวันกัศกึษา (กรณีไม่มีบตัรประจําตวั

นกัศึกษาให้ใช้บตัรประชาชน หรือใบอนุญาตขบัข่ี หรือพาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุแทนได้) หรือ

ใบอนุญาตเข้าห้องสอบท่ีออกโดยกรรมการอํานวยการสอบต่อกรรมการคุมสอบทุกครัง้ก่อน      

http://www2.rsu.ac.th/files/1-4_RSU_logo_1colors_JPG.zip


คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลยัรังสิต  
47 

เข้าสอบ โดยกรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้เข้าสอบก่อนเวลาสอบ ๕ นาที หรือเม่ือสญัญาณ    

เข้าห้องสอบดงัขึน้ 

   ๒.๒  เม่ือเร่ิมเวลาสอบ ห้ามนักศึกษายืนอยู่บริเวณหน้าห้องสอบโดย

เดด็ขาด หากไมป่ฏิบตัติาม กรรมการคมุสอบมีสทิธิตดัสทิธิการเข้าสอบได้ทนัที 

   ๒.๓  ห้ามนกัศกึษาเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ

หากละเมินจะถกูตดัสทิธิในการสอบวิชานัน้ 

   ๒.๔   หลงัสญัญาให้เข้าห้องสอบแล้ว ๓๐ นาที นกัศกึษาจะเข้าห้องสอบ

มิได้เว้นแต่จะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการอํานวยการสอบ นกัศึกษาจะต้อง

แสดงใบอนญุาตเข้าห้องสอบท่ีออกโดยกรรมการอํานวยการสอบ ต่อกรรมการคมุสอบพร้อมบตัร

นกัศกึษาก่อนเข้าห้องสอบ  

   ๒.๕  อนุญาตให้นําสิ่งของต่อไปนีเ้ข้าห้องสอบได้ แต่ให้วางไว้ในท่ีท่ี

กําหนด 

    ๒.๕.๑  กระเป๋าถือหรือกระเป๋าใสเ่งิน ให้ปิดให้มิดชิดและวางไว้

ใต้เก้าอีท่ี้นัง่สอบของนกัศกึษา 

    ๒.๕.๒  เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดต้องปิดให้เรียบร้อย และใส่ไว้

ในกระเป๋าถือ และวางไว้ใต้เก้าอีท่ี้นัง่สอบของนกัศกึษา 

    ๒.๕.๓  เอกสาร ตํารา หนังสือ ให้ปิดให้เรียบร้อยและวางไว้

บริเวณด้านหน้า ห้องเรียน 

    ๒.๕.๔  เคร่ืองเขียน เคร่ืองคิดเลข (กรณีระบุอนุญาตให้ใช้) ให้

วางไว้บนโต๊ะทําข้อสอบของนกัศกึษา 

    ๒.๕.๕  บตัรประจําตวันกัศึกษา หรือใบอนุญาตเข้าห้องสอบท่ี

ออกให้โดยกรรมการอํานวยการสอบให้วางไว้บนโต๊ะทําข้อสอบของนกัศกึษา 

   ๒.๖  เม่ือเข้าห้องสอบแล้ว นกัศกึษาจะต้องนัง่ตามท่ีนัง่สอบท่ีกําหนดไว้

ในกรณีนั่งสอบผิดท่ีให้ยกมือเพ่ือแจ้งกรรมการคุมสอบ และจะย้ายท่ีนั่งสอบได้ก็ต่อเม่ือได้รับ

อนญุาตจากรรมการคมุสอบ หากไมป่ฏิบตัติามกรรมการผู้คมุสอบมีสทิธิให้นกัศกึษายตุกิารสอบ 

   ๒.๗  นกัศกึษาจะต้องลงช่ือในใบรายช่ือผู้ เข้าสอบทกุครัง้ มิฉะนัน้จะถือ

วา่ขาดสอบ 

   ๒.๘  กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบตามกําหนดเวลาได้ อัน

เน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัเหตใุดเหตหุนึง่ จะต้องย่ืนคําร้องพร้อมหลกัฐานประกอบตอ่อาจารย์ผู้สอน

และคณบดีคณะวิชาท่ีทําการสอบโดยเร็วท่ีสดุ ทัง้นีคํ้าร้องจะต้องผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ี

http://www2.rsu.ac.th/files/1-4_RSU_logo_1colors_JPG.zip


คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลยัรังสิต  
48 

ปรึกษา และคณบดีคณะวิชาท่ีนกัศกึษาสงักดัมาก่อน การอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิให้สอบชดเชย หรือ

สอบแก้ไขคา่สญัลกัษณ์ I ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของอาจารย์ผู้สอนและคณบดีคณะวิชาท่ีทําการสอบ 

หากมิได้รับอนมุตัจิะถือวา่สอบตกในวิชานัน้ 

 ๓.  ขณะท่ีทําการสอบ 

   ๓.๑  นักศึกษาจะต้องเช่ือฟัง และปฏิบตัิตามคําสัง่และคําแนะนําของ

กรรมการ คมุสอบ โดยเคร่งครัด 

   ๓.๒  ห้ามนักศึกษาพูดคุย หรือติดต่อกับผู้ อ่ืนโดยเด็ดขาด หากมีข้อ

สงสยัหรือต้องการสิง่ใดให้ยกมือสอบถามกบักรรมการคมุสอบเท่านัน้ 

   ๓.๓  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน ๔๕ นาที นับจากเวลาเร่ิม

สอบเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตและอยูใ่นความดแูลของกรรมการคมุสอบ 

   ๓.๔  นักศึกษาคนใดท่ีทําข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา ให้ยกมือแจ้งแก่

กรรมการคมุสอบหลงัจากกรรมการคมุสอบเก็บกระดาษคําตอบวิชานัน้แล้ว จึงจะออกจากห้อง

สอบได้ 

   ๓.๕  หากนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ ต้องไปจาก

สถานท่ีสอบโดยเร็ว ห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ ท่ีกําลงัสอบอยู่ หรือส่งอาณัติ

สญัญาณเก่ียวกับวิชานัน้ๆ อนัอาจให้ผู้ ท่ีอยู่ในห้องสอบได้รับประโยชน์ ผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามจะถูก

ปรับตกวิชานัน้ 

  ๔.  เม่ือหมดเวลาสอบ 

   ๔.๑  เม่ือสญัญานหมดเวลาสอบดงัขึน้ หรือกรรมการคมุสอบแจ้งหมด

เวลาสอบให้นกัศกึษายตุิการทําข้อสอบ และวางกระดาษคําตอบ กระดาษคําถามบนโต๊ะสอบของ

นกัศกึษาทนัที ห้ามลกุขึน้ยืนและเคล่ือนย้ายท่ีนัง่ ให้รอจนกวา่กรรมการคมุสอบมาเก็บข้อสอบ 

   ๔.๒  นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ เม่ือกรรมการคุมสอบได้เก็บ

กระดาษคําตอบ กระดาษคําตอบบนโต๊ะสอบของนกัศกึษาแล้ว 

 

                                   ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

 

 

                                                                                            ( ดร.อาทิตย์ อไุรรัตน์ ) 

                                                             อธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 

เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบตัขิองนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) 

                                                            

 

 เพ่ือความเหมาะสมในการพิจารณาและลงโทษนกัศกึษา จึงเห็นสมควรออกประกาศ

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลยัรังสิตเร่ือง หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิของนักศึกษาในการสอบ   

พ.ศ๒๕๕๑ ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ ๑  ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัรังสติ เร่ืองหลกัเกณฑ์การปฏิบตัขิอง

นกัศกึษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบบัท่ี ๒) 

 ข้อ ๒  ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตัง้แต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒      

เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี เ้ ป็นข้อ ๔  ของประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต              

เร่ืองหลกัเกณฑ์การปฏิบตัขิองนกัศกึษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ข้อ ๔  พฤตกิรรมทกุจริตในการสอบและบทลงโทษ 

   ๔.๑  การกระทําตามความตอ่ไปนีใ้ห้ถือวา่มีพฤตกิรรมทจุริตในการสอบ 

    ๔.๑.๑  มีการรับหรือส่งข้อความรวมทัง้สญัญาณทุกประเภทท่ี

เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกบัการทําคําคอบข้อสอบระหวา่งเวลาทําการสอบ 

    ๔.๑.๒  เข้าสอบแทนผู้ อ่ืน หรือยอมให้ผู้ อ่ืนเข้าสอบแทน 

    ๔.๑.๓  ทําคําตอบให้แก่ผู้ สอบคนอ่ืน หรือยอมให้ผู้ อ่ืนทํา

คําตอบแทนตน 

    ๔.๑.๔  ครอบครองเอกสาร หรือข้อมลูรวมทัง้การใช้ประโยชน์

จากเอกสาร หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการทําข้อสอบในวิชาท่ีทําการสอบ นอกเหนือจากท่ี

กรรมการคมุสอบอนญุาตระหวา่งการสอบ 

    ๔.๑.๕  การปลอมแปลงลายมือช่ือของอาจารย์ บุคลากร หรือ

บคุคลอ่ืนใด อนัเก่ียวข้อกบัการสอบ 

    ๔.๑.๖  นําเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เข้าในห้องสอบเพ่ือใช้

ทําข้อสอบ นอกเหนือจากท่ีได้รับอนญุาต 
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   ๔.๒  บทลงโทษ 

   นกัศกึษาท่ีมีพฤติกรรมจะได้รับโทษทางวินยัโดยการปรับตกวิชาท่ีทจุริต

ในการสอบและให้พกัการศกึษา ๑ ภาคการศกึษาปกต ิหรือให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

 

                                   ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

 

 

                                                                                                ( ผศ.ดร.นเรฏฐ์  พนัธราธร ) 

                                                          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                                                         ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนอธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 

เร่ือง วินัยนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                                                     

 

 เพ่ือให้นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต สามารถจบการศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีดีพร้อม คือ

ต้องเป็นคนเก่งและคนดี  ดงันัน้มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติ

สําหรับนกัศกึษาเพ่ือให้รู้จกัสิทธิ หน้าท่ีของตนตลอดจนเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้ อ่ืน สามารถ

ใช้ชีวิตร่วมกนัในสงัคมมหาวิทยาลยัรังสิตแห่งนีไ้ด้อย่างถกูต้อง เหมาะสม สําเร็จเป็นบณัฑิตท่ีมี

คณุภาพตอ่ไป 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ จงึออกประกาศฉบบันีไ้ว้ดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ประกาศฉบับนี เ้ รียกว่า  ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต วินัยนักศึกษา             

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ข้อ ๒  ประกาศฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัออกประกาศฉบบันีเ้ป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศ เร่ือง วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ บรรดา คําสั่ง และ

ประกาศอ่ืนท่ีมีบญัญตัไิว้แล้ว ซึง่ขดัแย้งกบัประกาศฉบบันี ้โดยให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

 ข้อ ๔  ในประกาศฉบบันี ้

 “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัรังสติ 

 “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสติ 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาทุกระดับท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 “บคุลากร” หมายความวา่ บคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสติ 

 “หวัหน้าหน่วยงาน” หมายความวา่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้ อํานวยการ 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนวินยันกัศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 

หรือคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการด้านวนิยันกัศกึษาตามประกาศฉบบันี ้

 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย รักษาการตามประกาศนี ้
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หมวดที่ ๒ 

วินัยและการรักษาวินัย 

 ข้อ ๖  นกัศกึษาต้องเทิดทนู และธํารงรักษาไว้ซึง่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

 ข้อ ๗  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่งใดๆ ของ

มหาวิทยาลยัโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องรับโทษท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้

 ข้อ ๘  นักศึกษาต้องดํารงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเคารพตอ่สิทธิและหน้าท่ีของผู้ อ่ืน ประกอบกบัต้องเป็นผู้ มีศีลธรรมและ

จรรยามารยาทอนัดี ไม่ปฏิบตัิตนในทางท่ีจะให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียง และเกียรติคณุของ

มหาวิทยาลยั สงัคม ตนเองและผู้ อ่ืน 

 ข้อ ๙  นกัศกึษาต้องแตง่กายสภุาพ เรียบร้อย ถกูต้อง ตามระเบียบและประกาศของ

มหาวิทยาลยัหรือสว่นงานท่ีกําหนด ในกรณีท่ีเข้าชัน้เรียน เข้าห้องสอบ หรือติดตอ่สว่นงานภายใน

มหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๑๐  นกัศึกษาต้องปฏิบตัิตามคําสัง่ หรือคําตกัเตือน โดยชอบของอาจารย์ หรือ

บคุลากรท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีโดยชอบ 

 ข้อ ๑๑  นักศึกษาต้องพกบตัรประจําตวันักศึกษาทุกครัง้ท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลยั 

และสามารถแสดงบตัรนักศึกษาได้ทันที รวมถึงต้องใช้บตัรนักศึกษาเพ่ือแสดงตนในการติดต่อ

ขอรับการบริการตา่งๆ และพร้อมท่ีจะแสดงหากมีการร้องขอให้แสดงบตัรนกัศกึษาเพ่ือแสดงความ

เป็นตวัตนจริงแก่บคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสติ 

 ข้อ ๑๒  นกัศึกษาจะต้องอยู่ภายในบริเวณอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลยัหรือภายใน

บริเวณพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยัเกินเวลาท่ีกฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัวา่ด้วยการใช้อาคารและสถานท่ี

กําหนดไว้ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากมหาวิทยาลยัเป็นกรณีๆ ไป 

  ๑๒.๑  นักศึกษาสามารถใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

สามารถใช้ได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.  หากมีความจําเป็นต้องใช้ประโยชน์เกินเวลาท่ีกําหนดต้อง

ได้รับการอนุญาตจากหวัหน้างานหน่วยงาน และผู้ อํานวยการสํานกังานอาคารและสิ่งแวดล้อม

เท่านัน้  โดยจะต้องมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบ ทัง้นี ้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับ

อนญุาตเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลดภยัสามารถแจ้งให้ออกจากอาคารได้ 

  ๑๒.๒  นกัศกึษาสามารถอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัเพ่ือใช้พืน้ท่ีของมหาวิทยาลยัทํา

กิจกรรมหรือภารกิจอ่ืนใดได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. และจะต้องทําการงดใช้เสียงดงัอนัเป็นการ

รบกวนผู้ อ่ืนตัง้แต่เวลา ๒๒.๐๐ น. หากจําเป็นต้องใช้พืน้ท่ีเกินเวลา ๒๔.๐๐ น. จะต้องได้รับ
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อนญุาตจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย  ทัง้นี ้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับ

อนญุาตเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัสามารถแจ้งให้ออกนอกพืน้ท่ีมหาวิทยาลยัได้ 

 ข้อ ๑๓  นกัศกึษากระทําการดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่กระทําผิดวินยัขัน้ร้ายแรง 

  ๑๓.๑  ทจุริตหรือพยายามทจุริตในการสอบ 

  ๑๓.๑  ประพฤตผิิด หรือประพฤตเิส่ือมเสียในทางชู้สาว 

  ๑๓.๓  จงใจทําให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัเสียหายหรือบบุสลาย 

  ๑๓.๔  ก่อเหตทุะเลาะวิวาท ชกตอ่ย ทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมใน

ลกัษณะนกัเลง อนัธพาลก่อกวนความสงบเรียบร้อย 

  ๑๓.๕  ประพฤติผิดศีลธรรม จารีตประเพณีอนัดี กระทําการลามก อนาจาร หรือ

กระทําความผิดเก่ียวกบัเพศ อนัเป็นเหตใุห้เส่ือมเสียแก่ผู้ อ่ืน หรือมหาวิทยาลยั 

  ๑๓.๖  กระทําการทจุริต ลกัทรัพย์ ฉ้อโกง ยกัยอกทรัพย์ ข่มขู่ บงัคบั ขืนใจ หรือ

รีดไถบคุคลอ่ืนอนัเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย หรือเส่ือมเสียแก่มหาวิทยาลยั 

  ๑๓.๗  เป็นตัวการ ผู้ ใช้ ผู้ สนับสนุน ยุยง ก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึน้ใน

มหาวิทยาลยั หรือก่อให้เกิดการแตกความสามคัคีระหว่างนกัศึกษา เว้นแต่การใช้สิทธิโดยชอบ

ด้วยบทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนญู 

  ๑๓.๘  รายงานเท็จ แจ้งข้อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือลายมือช่ือผู้ อ่ืน 

  ๑๓.๙  แอบอ้างช่ือมหาวิทยาลัยไปดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับ

อนญุาต 

  ๑๓.๑๐ ส่งเสริมเผยแพร่ลทัธิทางการเมืองท่ีเป็นภยัต่อความสงบเรียบร้อย และ

ความมัน่คงของประเทศ 

  ๑๓.๑๑  กระทําการในทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

   ๑๓.๑๑.๑  เลน่การพนนั สนบัสนนุ หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการพนนั 

   ๑๓.๑๑.๒  พกพาอาวธุ สิง่เทียมอาวธุ  วตัถรุะเบดิ หรืออาวธุร้ายแรง 

   ๑๓.๑๑.๓  เสพ จําหน่ายยาเสพตดิหรือสารเสพตดิ 

   ๑๓.๑๑.๔  เมาสรุาอาละวาด 

   ๑๓.๑๑.๕  จําหน่าย หรือ มีสิง่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 

 ๑๓.๑๒  กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุเว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

 ๑๓.๑๓  การกระทําอนัใดท่ีเช่ือได้วา่เป็นผู้ประพฤตชิัว่อยา่งร้ายแรง 

http://www2.rsu.ac.th/files/1-4_RSU_logo_1colors_JPG.zip


คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา                                                                                                                       มหาวิทยาลยัรังสิต  
54 

 ข้อ ๑๔  นกัศกึษาต้องไมป่ระพฤตผิิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๑๕  นกัศกึษาต้องมีสมัมาคารวะไมก่ลา่วคําสบประมาท หรือแสดงกริยา วาจาไม่

สภุาพ ก้าวร้าวตอ่อาจารย์ และบคุลากรของมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๑๖  นกัศกึษาต้องไม่ดําเนินกิจกรรมใดๆ หรือประพฤติตนอนัเป็นการขดัหรือผิด

ตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือคําสัง่ใดๆ ของมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๑๗  นกัศกึษาต้องไม่มี หรือจดัพิมพ์สิ่งพิมพ์ ภาพวาด สิ่งเขียน หรือส่ือใดๆ หรือ

กลา่วถ้อยคํา หรือกระทําการอ่ืนใด อนัอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๑๘  นกัศกึษาต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตวั อนัอาจจะเกิดความ

เสียหายแก่ผู้ อ่ืน หรือมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๑๙  นกัศึกษาต้องรักษาวินยั และปฏิบตัิตามประกาศ คําสัง่มหาวิทยาลยั และ

ส่วนงานโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ การประพฤติผิดตามประกาศ คําสัง่มหาวิทยาลยั และส่วนงานท่ี

เป็นความผิดวินยัให้ดําเนินการตามประกาศฉบบันี ้

 ข้อ ๒๐  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ช่ือเสียง และ

เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ห้ามก่อเหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย หรือทําลาย

ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยัหรือของบคุคลอ่ืน 

 ข้อ ๒๑  นกัศกึษาต้องไม่ด่ืมสรุา ของมนึเมาในมหาวิทยาลยั หรือเม่ืออยู่ในชดุเคร่ือง

แตง่กายนกัศกึษา 

 ข้อ ๒๒  นกัศึกษาต้องไม่สบูบุหร่ีในพืน้ท่ีห้ามสบู บนอาคารเรียน ไม่เดินสบูในพืน้ท่ี

สาธารณะ สามารถสบูได้เฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมหาวิทยาลยัจดัไว้ให้เท่านัน้ ทัง้นีห้ากกระทําการฝ่าฝืน

บุคลากรของมหาวิทยาลยัสามารถทําการตกัเตือน สัง่ห้าม หรือดําเนินการทางวินยันกัศึกษาได้

ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 ข้อ ๒๓  นกัศกึษาผู้ ใดกระทําผิดวินยัตามท่ีบญัญตัิไว้ในประกาศนี ้จกัต้องได้รับโทษ

ทางวินยั  ในกรณีกระทําผิดวินยัไมถ่ึงขึน้ร้ายแรงและมีเหตอุนัควรบรรเทาลดหย่อนโทษ ให้หวัหน้า

หน่วยงานพิจารณา โทษโดยให้วา่กลา่วตกัเตือนก็ได้ 

 

หมวดที่ ๓ 

การดาํเนินการทางวินัย 

 ข้อ ๒๔  การดําเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินยั  ให้ดําเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและยตุธิรรมโดยเร็วท่ีสดุ 
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 ข้อ ๒๕  นักศึกษาผู้ ใดถูกกล่าวหา โดยมีหลกัฐานว่าได้กระทําผิดวินัย หรือความ

ปรากฏตอ่หวัหน้าหน่วยงานว่านกัศกึษาผู้ใดกระทําความผิดวินยั ให้หวัหน้าหน่วยงาน ดําเนินการ

เสนอมหาวิทยาลยัเพ่ือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน โดยพลนั เว้นแต่เป็นความผิดท่ีปรากฏ

หลกัฐานชัดแจ้งสมบูรณ์หรือในกรณีดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการสอบสวน

เพิ่มเตมิหรือสรุปสํานวนตามพยานหลกัฐานตามท่ีปรากฏนัน้ก็ได้ 

  ๒๕.๑  กระทําผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุว่าผู้นัน้กระทําผิด จนได้รับ

โทษจําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดหโุทษ 

  ๒๕.๒  กระทําผิดวินัย และได้รับสารภาพหรือให้ถ้อยคําเป็นหนังสือต่อหวัหน้า

หน่วยงานหรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน และได้มีการบนัทึกถ้อยคํารับ

สารภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

 ข้อ ๒๖  คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการและ

เลขานุการ หรือตวัแทนท่ีได้รับมอบหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลยั คณะกรรมการสอบสวน

จะต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับทราบคําสัง่แตง่ตัง้ หากไม่

เสร็จสิน้ภายในกําหนดเวลา ให้คณะกรรมการสอบสวน เสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผู้ มี

อํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนได้ครัง้ละไมเ่กิน ๓๐ วนั 

 ข้อ ๒๗  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลกัฐานท่ี

สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุช่ือพยานหรือไม่ก็ได้ ทัง้นีเ้พ่ือให้

โอกาสผู้ถกูกลา่วหาชีแ้จงและมีสิทธินําพยานหลกัฐานตา่งๆ ทัง้พยานบคุคลและพยานเอกสารมา

เสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาก่อนเสร็จสิน้การพิจารณาของคณะกรรมการ

สอบสวน 

 ข้อ ๒๘  การกระทําผิดวินยัไม่ถึงขัน้ร้ายแรง ให้หวัหน้าหน่วยงานสัง่ลงโทษ โดยให้

ตกัเตือน หรือ ทําทณัฑ์บนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผิด แล้ว

รายงานให้มหาวิทยาลยัทราบโดยไมช่กัช้า 

 ข้อ ๒๙  ให้คณะกรรมการสอบสวนวินยันกัศกึษา เป็นผู้ มีอํานาจสอบสวนการกระทํา

ผิดวินัยนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัย

นกัศกึษา เว้นแตม่หาวิทยาลยัจะเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืนเป็นกรณีๆ ไป 

 ข้อ ๓๐  นักศึกษาท่ีปฏิบัติ ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งใดๆ ของ

มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายบ้านเมือง ให้ถือว่ากระทําผิดวินัยนักศึกษาและจะต้องรับโทษ 

ดงัตอ่ไปนี ้
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  ๓๐.๑  ตกัเตือน 

  ๓๐.๒  ทําทณัฑ์บน 

  ๓๐.๓  ตดัคะแนนความประพฤต ิ

  ๓๐.๔  ให้พกัการศกึษา 

  ๓๐.๕  ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

  ๓๐.๖  โทษอ่ืนๆ ซึง่มหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

 ข้อ ๓๑  การตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัศกึษา 

  ๓๑.๑  ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ตลอด

ระยะเวลาท่ีมีสภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั 

  ๓๑.๒  การตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครัง้ให้ตัดได้ไม่น้อยกว่าครัง้ละ ๕ 

คะแนน แต่จะเป็นจํานวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

สอบสวน 

  ๓๑.๓  นกัศกึษาผู้ใดถกูตดัคะแนนความประพฤตคิรัง้เดียว หรือหลายครัง้รวมกนั

แล้วตัง้แต่ ๔๐ คะแนนแต่ไม่เกิน ๖๐ คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีกําหนด ๑ ภาค

การศกึษาปกต ิ

  ๓๑.๔  นกัศกึษาผู้ใดถกูตดัคะแนนความประพฤตคิรัง้เดียว หรือหลายครัง้รวมกบั

ตัง้แต่ ๖๑ คะแนนขึน้ไปแต่ไม่เกิน ๘๐ คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พกัการศึกษามีกําหนด ๒ ภาค

การศกึษาปกต ิ

  ๓๑.๕  นกัศกึษาผู้ใดถกูตดัคะแนนความประพฤตคิรัง้เดียว หรือหลายครัง้รวมกนั

ตัง้แต่ ๘๑ คะแนนขึน้ไปแต่ไม่ถึง ๑๐๐ คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีกําหนด ๑ ปี

การศกึษา 

  ๓๑.๖  นกัศกึษาผู้ใดถกูตดัคะแนนความประพฤตคิรัง้เดียว หรือหลายครัง้รวมกนั

ครบ ๑๐๐ คะแนนให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

 ข้อ ๓๒  ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอํานาจลงโทษทางวินัย  โดยการตัดคะแนนความ

ประพฤติของนักศึกษาตามข้อ ๓๑.๒ ได้เม่ือปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง สมบูรณ์ หรือมีการรับ

สารภาพความผิด และมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่เม่ือรวมคะแนนของนักศึกษาผู้ถูก

ลงโทษแตล่ะคนแล้วต้องไมเ่กิน ๓๙ คะแนน 

 ข้อ ๓๓  ให้มีการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามลักษณะความผิดท่ีได้

กระทําดงันี ้
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มาตรา

ท่ี 

ลกัษณะความผิด เกณฑ์การตดั

คะแนน 

๑ เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม ผิดศีลธรรม จริยธรรม และมารยาททางสงัคม  

 ๑.๑ ประพฤติตนไม่เป็นสภุาพชน พดูก้าวร้าว พดูคําหยาบ ด่าว่า หรือกระทําการ

อนัเป็นการรบกวนผู้ อ่ืน 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๒  แสดงกิริยาอาการท่ีไม่เคารพหรือไม่เช่ือฟังคําสัง่ คําตกัเตือน ของบุคลากร

ของมหาวิทยาลยั 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๓ ขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือหรือปกปิดความจริงต่อผู้ มีอํานาจในการสอบหา

ข้อเทจ็จริงหรือการสอบสวนการกระทําผิดวินยันกัศกึษา 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๔  แตง่กายผิดระเบียบไมส่ภุาพไมเ่หมาะสมกบักาลเทศะ ๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๕  ไม่พกบตัรประจําตวัหรือขดัขืนไม่ยินยอมแสดงบตัรนกัศกึษาโดยไม่มีเหตอุนั

สมควรเม่ือบคุลากรของมหาวิทยาลยัขอตรวจสอบ 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๖  ห้ามสูบบุหร่ีภายในอาคารของมหาวิทยาลัย(นอกเหนือจากสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลยัจดัไว้ให้)หรือตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๗  แสดงกิริยาอนัไม่สมควรในเวลาเข้าชัน้เรียนหรือห้องสอบหรือหน่วยงานใน

มหาวิทยาลยั 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๘  ประพฤติในสิ่งท่ีจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง 

หรือมหาวิทยาลยั 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๙  ประพฤติตนหรือกระทําการใดๆ ให้เป็นท่ีเส่ือมเสียวัฒนธรรมทางเพศหรือ

ทางชู้สาว 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๑.๑๐  เลน่การพนนั มีสว่นร่วม หรือสนบัสนนุการพนนั ๕-๒๐ คะแนน 

๒ เก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลยั  

 ๒.๑  นักศึกษาผู้ ใดกระทําความผิดตามระเบียบจราจรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

จะต้องถกูลงโทษดงัตอ่ไปนี ้

 

 ๒.๑.๑ กระทําความผิดโดยได้รับใบสัง่ครัง้ท่ี ๑ ตกัเตือน 

 ๒.๑.๒  กระทําความผิดโดยได้รับใบสัง่ครัง้ท่ี ๒ ๕ คะแนน 

 ๒.๑.๓  กระทําความผิดโดยได้รับใบสัง่ครัง้ท่ี ๓ ๑๐ คะแนน 

 ๒.๑.๔  กระทําความผิดโดยได้รับใบสัง่ครัง้ท่ี ๔ ๑๕ คะแนน 

 ๒.๒  ความผิดท่ีอาจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดหรือประมาทเลินเล่อทําให้เกิด

อนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน 

๒๐-๖๐คะแนน 

๓ เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ สิง่เสพติด และของมนึเมา  

 ๓.๑  มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา หรืออปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบสิ่งเสพติด

ไว้ในครอบครอง 

๑๐-๒๕คะแนน 
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 ๓.๒  ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือของมนึเมา ๑๐-๓๐คะแนน 

 ๓.๓  เสพหรือมีไว้ในครอบครองซึง่สิง่เสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย ๖๐-๑๐๐ 

คะแนน 

 ๓.๔  เป็นผู้ จําหน่ายสิง่เสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย ๖๐-๑๐๐ 

คะแนน 

๔ เก่ียวกบัอาวธุ วตัถรุะเบิด หรือสิง่ผิดกฎหมาย  

 ๔.๑  พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธหรือวัตถุระเบิด หรือจําหน่ายสิ่งผิด

กฎหมายอ่ืนๆ 

๒๐-๖๐คะแนน 

 ๔.๒  ใช้อาวธุหรือวตัถรุะเบิดในการก่อเหต ุ ๔๐-๘๐คะแนน 

๕ เก่ียวกบัการก่อการทะเลาะวิวาทและการทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืน  

 ๕.๑  ก่อการหรือมีสว่นร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยไมใ่ช้อาวธุ ๑๐-๒๐คะแนน 

 ๕.๒  ก่อการหรือมีสว่นร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวธุ ๒๐-๔๐คะแนน 

 ๕.๓  ทําร้ายร่างกายบคุคลทัว่ไปหรือนกัศกึษาด้วยกนั  

 ๕.๓.๑  ไมบ่าดเจ็บ ๑๐-๒๐คะแนน 

 ๕.๓.๒  บาดเจ็บ ๒๐-๔๐คะแนน 

 ๕.๓.๔  บาดเจ็บสาหสั ๔๐-๖๐คะแนน 

 ๕.๔  ทําร้ายร่างกายบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยชอบ 

๓๐-๕๐คะแนน 

๖ เก่ียวกบัทรัพย์สนิ  

 ๖.๑  ทําลายทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยัหรือของผู้ อ่ืน ๑๐-๓๐คะแนน 

 ๖.๒  กระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย์ตามลักษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา 

๓๐-๕๐คะแนน 

๗ เก่ียวกบัความซ่ือสตัย์สจุริต  

 ๗.๑  กล่าวเท็จหรือแสดงข้อความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงอนัควรบอกต่อ

บคุลากรของมหาวิทยาลยัท่ีปฏิบติัหน้าท่ีโดยชอบ 

๕-๒๐ คะแนน 

 ๗.๒  ปลอมแปลงลายมือช่ือบคุลากรหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยัหรือ

บคุคลอ่ืนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยัหรือผู้ อ่ืน 

๑๐-๕๐คะแนน 

 ๗.๓  การใช้เอกสารหรือหลกัฐานปลอม ๑๐-๕๐คะแนน 

 ๗.๔  การทจุริตอ่ืนๆ อนัก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่มหาวิทยาลยัหรือผู้ อ่ืน ๓๐-๕๐คะแนน 

๘ เก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย ช่ือเสียง และเกียรติคณุของมหาวิทยาลยั  

 ๘.๑  เป็นตวัการก่อหรือยยุงหรือสนบัสนนุหรือมีส่วนร่วมให้เกิดความแตกสามคัคี

ในระหวา่งนกัศกึษาเป็นสว่นรวม 

๓๐-๕๐คะแนน 

 ๘.๒  เป็นตวัการก่อหรือยยุงหรือสนบัสนนุหรือมีสว่นร่วมให้เกิดเหตวุุ่นวายร้ายแรง ๔๐-๘๐คะแนน 
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ขึน้ภายในมหาวิทยาลยัหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

๙ เก่ียวกบัการละเมิดสทิธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน  

 ๙.๑  จดัทํา เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน 

หรือส่ือใดๆ หรือกล่าวถ้อยคําอนัเป็นเท็จ หรือกระทําการอ่ืนใดอนัก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่มหาวิทยาลยัหรือผู้ อ่ืนได้ 

๓๐-๖๐คะแนน 

 ๙.๒  กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสทิธิเสรีภาพของบคุคลอ่ืน ๓๐-๖๐คะแนน 

 

 ข้อ ๓๔  การลงโทษนกัศกึษาท่ีกระทําผิดวินยันกัศกึษาให้ทําเป็นหนงัสือ และให้ผู้สัง่

ลงโทษแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ รวมทัง้ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ไว้ด้วย  เม่ือได้สั่งลงโทษ

นกัศึกษาผู้ ใดแล้วให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนกัศึกษาผู้นัน้ อาจารย์ท่ีปรึกษา

และมหาวิทยาลยัรังสติ แล้วแตก่รณีเพ่ือทราบ 

หมวดที่ ๔ 

การอุทธรณ์ 

 ข้อ ๓๕  นกัศึกษาผู้ ใด ซึ่งถูกสัง่ลงโทษตามประกาศนี ้และไม่เห็นด้วยกับคําสัง่ถูก

ลงโทษ นกัศกึษาผู้นัน้มีสทิธิอทุธรณ์ได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้

 ข้อ ๓๖  การอทุธรณ์คําสัง่ลงโทษให้ผู้ลงโทษทางวินยัทําหนงัสือ ลงลายมือช่ือและให้

อทุธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่านัน้ จะอทุธรณ์แทนผู้ อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนอทุธรณ์แทนมิได้ 

 ข้อ ๓๗  ในการอทุธรณ์คําสัง่ลงโทษให้ย่ืนหนงัสืออทุธรณ์ตอ่ประธานคณะกรรมการ

อทุธรณ์วินยันกัศกึษา ภายใน ๑๕ วนัทําการนบัจากวนัทราบคําสัง่หรือควรทราบคําสัง่ลงโทษ และ

ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและสัง่การให้เสร็จภายใน ๓๐ วนั นับจากวนัท่ีได้รับหนังสือ

อทุธรณ์ เว้นแตมี่เหตผุลความจําเป็น ก็อาจขยายเวลาได้ แตไ่ม่เกิน ๖๐ วนันบัจากวนัครบกําหนด 

ทัง้นีจ้ะต้องบนัทกึเหตแุห่งการณ์นัน้ไว้ 

 ข้อ ๓๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาเห็นว่า การสั่งลงโทษไม่

สมควรแก่ความผิด หรือเห็นว่าการสัง่ลงโทษนัน้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม ให้

เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิการบดี เพ่ือสั่งยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ 

แล้วแต่กรณี คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นยุติและให้คณะกรรมการแจ้งคําวินิจฉัยให้ผู้

อทุธรณ์และบดิามารดา หรือผู้ปกครองทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเร็ว 

 ข้อ ๓๙  การนับเวลาตามข้อบงัคบันี ้หากเวลาสิน้สุดลงตรงกับวนัหยุดทําการของ

มหาวิทยาลยัให้นบัวนัเร่ิมทําการถดัวดัหยดุเป็นวนัสดุท้ายแห่งเวลา 
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 ข้อ ๔๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามประกาศนี ้ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบตัติามประกาศนี ้ให้อธิการบดีมีอํานาจสัง่การให้ปฏิบตัติามท่ีเห็นสมควร และถือเป็นท่ีสดุ 

หมวดที่ ๕ 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๔๑  ในกรณีท่ีนกัศกึษาผู้ใดถกูกลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศใช้

ประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองวนิยันกัศกึษา พ.ศ.๒๕๕๗ มีผลบงัคบัใช้และการดําเนินกระบวนการ

พิจารณาทางวินยั นกัศกึษายงัไมเ่สร็จสิน้ ให้ดําเนินการตามประกาศ ฉบบันี ้โดยในสว่นท่ีเป็นคณุ

แก่นกัศกึษา ให้นํามาบงัคบัใช้ 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๖ มิถนุายน พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 

 

 

       (ดร.อาทิตย์ อไุรรัตน์) 

               อธิการบดี 
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